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You can’t shake me, no 

(Your love is what's holding me) 

You can’t take me, no 

('Cause God is controlling me) 

You can’t make me, no 

(He's opening doors for me 

I'm safe) 

 
You can’t rock me, no  

(I'm standing on solid ground, you see) 

You can’t stop me, no 

('Cause God is controlling me) 

You can’t block me, no 

(‘Cause I know too much about Him) 

I'm safe in the arms of the Lord 

Yes, I'm safe in the arms of the Lord. 
 

You see that I'm safe (yeyeye) 

I'm safe in the arms of my Savior 

I'm safe, I'm safe in His arms 
 

I'm safe, I'm safe 

I'm safe in His arms 

I'm safe, I'm safe 

I'm safe in the arms of my Savior 
 

Can't nothing turn me 'round 

I'm standing on solid ground 

I'm safe in the arms of my Savior 

He rocks me in His arms 

Secures me from all alarm 

I'm safe in His arms 

Nie możesz mnie zachwiać, nie 

(Twoja miłość jest tym, 
co mnie trzyma) 

Nie możesz mnie porwać 
(Ponieważ Bóg jest mym Panem) 

Nie możesz mnie przekonać 

(To On otwiera drzwi dla mnie 
 – jestem bezpieczny) 

 
Nie możesz mną wstrząsnąć 

(Stoję na pewnym gruncie) 
Nie możesz mnie powstrzymać 

(Jestem w Bożym panowaniu) 
Nie możesz mnie zablokować 

(Bo wiem zbyt wiele o Nim) 

 
 

 
Widzisz, że jestem bezpieczny 

Jestem bezpieczny 
w ramionach mego Zbawcy 

Jestem bezpieczny, 
bezpieczny w Jego ramionach 

 

Jestem bezpieczny 
Jestem bezpieczny 

w ramionach mego Zbawcy 
 

 
Nic nie może mnie przekonać 

Stoję na pewnym gruncie 
On kołysze mnie w swoich ramionach 

Zabezpiecza mnie przed 
niebezpieczeństwami 

Jestem bezpieczny w Jego ramionach 
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TOTAL PRAISE 
Richard Smallwood 

CAŁKOWITE UWIELBIENIE 

 

Lord I will lift my eyes to the hills 

Knowing my help is coming from You 

Your peace You give me  

in time of the storm 

You are the source of my strength! 

You are the strength of my life! 
I lift my hands in total praise to You 

 

Amen! 

 
Panie, wznoszę moje oczy ku górze 

Wiedząc, że pomoc pochodzi od Ciebie. 

Dajesz mi spokój w czasie burzy 

Jesteś źródłem mojej siły 

jesteś siłą mojego życia 

Wznoszę swe ręce 

całkowicie oddając się uwielbieniu. 

 

Amen! 

 

PSALM 121 

 

Oczy swe wznoszę ku górom: 

Skąd przyjdzie dla mnie pomoc? 

Pomoc przychodzi od Pana, 

Który stworzył niebo i ziemię! 

On nie pozwoli potknąć się twej nodze 

Ani się nie zdrzemnie Ten, który cię strzeże! 

Nie zdrzemnie się nigdy ani nie zaśnie 

Strażnik Izraela. 

Pan jest strażnikiem twoim, 

Pan twoją osłoną, 

On jest po twojej prawej stronie. 

We dnie nie porazi cię słońce,  

ani księżyc w nocy. 

Pan cię ustrzeże od zła wszelkiego, 

Pan ochroni twe życie. 

Pan cię ustrzeże przy wyjściu i powrocie, 

Teraz i na wieki. 
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OH GIVE THANKS 
Fred Hammond 

DZIĘKUJ! 

 

He has done marvelous things,  

Has done marvelous, 

He has done marvelous things! 

 
Oh give thanks unto the Lord  

His mercy endureth forever  

 

Throughout my life 

and beyond my days  

I should have been judged 

but instead I found grace because  

Lord You’re awesome 

and I have no doubt, hey  
And when I stand accused 

I can boldly shout  

 

He’s worthy, He’s worthy  

He’s worthy, and He reigns forever  

He’s worthy, He’s worthy  

He has done marvelous things!  

 
On uczynił wspaniałe rzeczy 

 

 

 

Dziękuj Panu 

Jego łaska trwa na wieki 

 

Przez całe moje życie 

i wszystkie me dni 

powinienem być osądzony, 

ale zamiast tego odnalazłem łaskę, gdyż, 

Panie, jesteś niesamowity 

i nie mam wątpliwości  

I gdy stoję oskarżany, 

mogę śmiało krzyczeć:  

 

On jest godzien, 

On króluje na wieki 

On jest godzien, On jest godzien, 

On uczynił wspaniałe rzeczy! 
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SAFE IN THE ARMS 
OF JESUS Walter Hawkins 

BEZPIECZNY W RAMIONACH 
JEZUSA 

 

Safe in the arms of Jesus 

I'm safe in the arms of Jesus 
Safe from hurt and harm 

Safe from all alarm 

I'm safe in the arms of the Lord 

Yes, I'm safe in the arms of the Lord 
 

I used to walk around 

with my head hanging down 

I was lost until I found 

a hiding place in You 

I didn't know You were my protection  

I didn't know that You give direction 
Until I cried out "Lord, 

what shall I do?" 

You rescued me that day 

and that's why I can say 

That I am safe in the arms of the Lord 

Yes, I'm safe in the arms of the Lord 
 

Like a child without a home 

I was lost and so alone 

No greater love showed 

the love You gave to me 
Now, you are my strong tower 

You're my strength 

in my weakest hour 

And I know You'll be 

right here for me 

You send help from above, 

shower me with love 

To make me feel 

safe in the arms of the Lord 

Yes, I'm safe in the arms of the Lord 

 
Bezpieczny w ramionach Jezusa 

Jestem bezpieczny w ramionach Jezusa 

Od bólu i krzywdy 
Od wszystkich niebezpieczeństw 

Bezpieczny w ramionach Jezusa 
Jestem bezpieczny 

w ramionach Pana 
 

Zwykłem chodzić 
ze spuszczoną głową 

Byłem zagubiony, póki nie znalazłem 

schronienia w Tobie 
Nie wiedziałem, 

że byłeś moją ochroną 
Nie wiedziałem, 

że nadajesz sens życiu 
Dopóki nie zapłakałem 

„Panie, co powinienem uczynić?” 
Uratowałeś mnie tego dnia 

i dlatego mogę powiedzieć 

Jestem bezpieczny 
w ramionach Jezusa 

Tak, jestem bezpieczny 
w ramionach Jezusa 

 

 

Niczym bezdomne dziecko 
Byłem opuszczony i osamotniony 

Nie ma większej miłości niż ta, 
którą Ty mi dałeś  

Teraz Ty jesteś moją twierdzą 
Jesteś siłą w najsłabszej godzinie 

I wiem, że będziesz na mnie czekać 
Zsyłasz pomoc z góry, 

otaczasz mnie Miłością 

Bo chcesz bym czuł się bezpieczny 
w ramionach Pana 

Tak, Jestem bezpieczny 
w ramionach Jezusa 
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GOD IS IN CONTROL 
James Hall 

BÓG PANUJE 

 

Uuuuu he’s in control 

Uuuuu he’s in control 

Aaaaa he’s in control 

Aaaaa he’s in control 
 

What matter of man is this, 

that winds they obey? 

What matter of man is this, 

that even the seas obey? 

The Great One, for He created 

the heavens and the earth, 

God can do just what He wants! 

 
God is in control 

 
Bóg panuje! 

 

 
 

 
A ludzie się dziwili, mówiąc: 

 co to za człowiek, że mu i wiatry 

 i morze posłuszne są? 
Wspaniały Bóg, 

co stworzył Niebo i Ziemię 
Bóg może zrobić, co tylko zechce 

 
 

 
Bóg nad wszystkim panuje 

 

 

 

 

Z EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA 
 

Przez cały dzień Jezus nauczał w przypowieściach. Gdy zapadł wieczór 

owego dnia, rzekł do uczniów: "Przeprawmy się na drugą stronę". Zostawili więc 

tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. 

Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już 

napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do 

Niego: "Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?" On wstał, rozkazał 

wichrowi i rzekł do jeziora: "Milcz, ucisz się". Wicher się uspokoił i nastała 
głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: "Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam 

brak wiary?" Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: "Kim właściwie On 

jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?" 
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MAKE A JOYFUL NOISE 
Mark Beswick 

WZNOŚMY RADOSNE OKRZYKI 

 

Make a joyful noise unto the Lord, 

all ye lands and serve the Lord 

with gladness 

come on sing His praise 
Let’s make a joyful noise 

Let’s make a joyful noise 

 

Enter His gates with thanksgiving 

Come into his courts now with praise 

Let us give thanks to the Lord 

and bless His holy name 

 

Enter His gates with thanksgiving 

Come into His courts now with praise 
For He is good and He’s mercy’s last for 

always 

 

Wykrzykujcie na cześć Pana, 

wszystkie ziemie;  

służcie Panu z weselem!  

Wśród okrzyków radości 

stawajcie przed Nim!  

 

 

Wstępujcie w Jego bramy 

wśród dziękczynienia 

wśród hymnów w Jego przedsionki 

chwalcie Go 

i błogosławcie Jego Imię!  

 

Albowiem dobry jest Pan 

łaskawość Jego trwa na wieki 

a wierność Jego przez pokolenia 
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AS LONG AS THERE IS YOU 
Donnie Mc Clurkin 

JEŚLI TYLKO TAM BĘDZIESZ 

 

If there were no gates of pearl 

If there were no streets of gold 

If there was no other world 

And a land where we won't grow old 
 

I'm not thinking about those sites 

Won't be there to enjoy the view 

I think heaven will be alright 

As long as You’re there, 

as long as there is You 

 

If I never hear an angel sing 

In a far of holy land 
If I never hear a joy bell ring 

Sing a chorus in a Christian band 

 

*** 

When we all get to heaven 

What a day of rejoicing that will be 

When we all see Jesus 

We will sing and shout the victory! 

 
Jeśliby nie było tam bram perłowych 

Jeśliby nie było tam ulic złotych 

Jeśliby innego świata nie było 
Ani krainy, gdzie nie ma starości 

 
Nie rozmyślam o tamtych stronach 

Nie będę tam przecież po to, 
by podziwiać widoki 

Myślę, że niebo będzie w porządku 
Jeśli tylko tam będziesz, 

jeśli będziesz tam Ty 

 
Jeśli nigdy nie usłyszę 

anielskiego śpiewu 
W odległej świętej krainie 

Jeśli nigdy nie dobiegnie mnie radosny 
dźwięk dzwonów ani 

nie zaśpiewam w chrześcijan gronie 
 

*** 

Gdy wszyscy znajdziemy się w Niebie 
Jakiż to będzie radosny dzień 

Gdy wszyscy spotkamy Jezusa 
Wyśpiewamy i wykrzyczymy 

wieść o zwycięstwie! 

 

SPEAK TO ME 
Ruth Waldron 

MÓW DO MNIE 

 

Speak to me my Father 
In a small voice 

Reaching all my tears and sorrows 

Hear me when I cry, my Father, 

hear me when I cry 

Hear me when I cry, my Father, 

hear me when I cry 

 

You promised me, You’ll never leave 

 
Mów do mnie, mój Ojcze 

Cichym głosem 
Dosięgnij moich łez i smutków 

Usłysz mnie, gdy płaczę, mój Ojcze 
Usłysz, gdy płaczę 

 

  
 

 
 

Obiecałeś mi, że nigdy mnie 
nie opuścisz 
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You make me happy 

I feel like dancing 

I'm so overjoyed 
 

Can I talk about Him 

Can I give him Glory 

Can I give him Praise 

Can we say it together 
 

He gives me Joy 

Oh joy 

So much joy 

Joy Unspeakable 

He gives me joy 

When I feel like crying 

He gives me joy 

In the morning comes joy 
 

He gives me peace 

So much peace 

When I should be going crazy 

He gives me peace 

In the midnight hour 

He comes and gives me peace 

When chaos is all around 

He comes and gives me 
 

And then gives me hope 

Hope for tomorrow 

Hope in the time of sorrow 

He gives me hope 

He gives me hope 

Anybody want hope out there 

You better call on His name 

like you need Him 
 

Can I talk about Him 

Can I give him Praise 

Can I give him Glory 

Can you say yes 

Sprawiasz, że jestem szczęśliwy 

Chcę tańczyć 
I jestem przeszczęśliwy 

 
Mogę o Nim mówić  

Mogę oddawać Mu chwałę  

Mogę oddawać Mu cześć  
Możemy powiedzieć to razem 

 
On daje mi radość 

Radość 
Tyle radości 

Niewysłowioną radość  
On daje mi radość  

Kiedy chce mi się płakać  

On daje mi radość  
O poranku przychodzi radość 

 
On daje mi pokój 

Tyle pokoju 
Kiedy powinienem być w histerii 

On daje mi pokój 
O północy 

Przychodzi i daje mi pokój  

Gdy chaos mnie otacza 
On przychodzi i daje mi pokój 

 
A potem daje nadzieję  

Nadzieję na jutro 
Nadzieję w czasie rozpaczy  

Daje nadzieję  
Ktokolwiek tutaj 

chciałby mieć nadzieję  
Lepiej wzywaj Jego imienia jak 

potrzebujący  

 
Mogę o Nim mówić  

Mogę oddawać Mu cześć  
Mogę oddawać Mu chwałę  

Czy możesz powiedzieć tak? 
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HAPPY 
Fred Hammond 

SZCZĘŚLIWY 

 

Today is a good day  

Wanna make it last through the night 

It's because of your goodness  

And all the joy you've brought to my life 
 

For taking all my clouds away 

Giving me a brighter day 

I don't really care who knows 

That I really love you so 
 

You make me happy 

Your love / It makes me feel alright 

Through all my darkest nights 
It keeps on holding on 

And won't let go 
 

And when I feel alone 

Your love gives me a song 

It keeps me moving on 

That's why You make me happy 

 

If anyone asks me 
About this smile on my face 

I tell 'em the reason is  

All the joy you brought my way 
 

You make me happy 

Lord I could always count on you 

When I thought I was through 

Your love was always true 

And let me know 
 

You're watching over us 

In you I put my trust 

You keep me moving on 

That's why 

 
Dzisiaj jest dobry dzień 

Chcę, by trwał aż do nocy 

Dzięki Twojej dobroci  
I całej radości,  

jaką wniosłeś w moje życie 
 

Za to, że odgoniłeś chmury 
Dałeś mi jaśniejszy dzień 

Nie zważam na to, kto się dowie 
Że tak bardzo Ciebie kocham 

 

Sprawiasz, że jestem szczęśliwy 
Twoja miłość / Sprawia,  

że się dobrze czuje 
W najmroczniejszych nocach  

Trzymam się jej 
I nie pozwolę jej odejść 

 
I kiedy czuje się samotny 

Twoja miłość daje piosenkę  

Ona mnie niesie. I dlatego 
Sprawiasz, że jestem szczęśliwy 

 
Jeśli ktoś mnie zapyta 

O ten uśmiech na mojej twarzy 
Powiem im, że to dzięki 

Radości, jaką wniosłeś 
w moje drogi 

 
Sprawiasz, że jestem szczęśliwy 

Panie zawsze mogę na Ciebie liczyć 

Kiedy myślę, przez co przeszedłem 
Twoja miłość jest zawsze prawdą 

I daj mi znać, że 
 

Czuwasz nad nami 
W Tobie mam nadzieje i wiarę 

Ty mną poruszasz 
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You said you’ll stay with me. Always. 

You’ll never leave 
 

I’ll never be lonely lonely 

You’ll never leave 
 

Stay with me, stay with me always 

You’ll never leave 

Powiedziałeś, że będziesz ze mną 

Już zawsze i nigdy mnie nie opuścisz 
 

Nigdy nie będę samotny 
Nigdy mnie nie opuścisz 

 

Bądź ze mną. Bądź ze mną zawsze 
Nigdy nie odchodź 

 

I OFFER MY LIFE 
Don Moen 

OFIARUJĘ MOJE ŻYCIE 

 

All that I am, all that I have 
I lay them down before You, oh Lord 

All my regrets, all my acclaim 

The joy and the pain,  

I'm making them Yours 
 

Lord, I offer my life to You 

Everything I've been through 

use it for Your glory 

Lord I offer my days to You 

Lifting my praise to You 

as a pleasing sacrifice 
Lord I offer You my life 

 

Things in the past, things yet unseen 

Wishes and dreams 

that are yet to come true 

All of my heart, all of my praise 

My heart and my hands are lifted to You 

 

What can we give that You have not given? 

And what do we have that is not already Yours? 
All we possess are these lives we're living 

And that's what we give to You, Lord 

 
Wszystko to, kim jestem i co mam 

Składam, Panie, przed Tobą 
Wszystkie moje żale i radości 

Moje szczęście i mój ból  
– one są Twoje 

 
Panie, ofiaruję Ci moje życie 

Wszystko, przez co przeszedłem, 

na Twoją chwałę 
Ofiaruję Ci moje dni 

Wznoszę uwielbienie  
jak słodką ofiarę 

Ofiarowuję Ci moje życie  
 

Sprawy, które były i które są przede 
mną, pragnienia i sny, 

które jeszcze mają się spełnić 

Z całego serca i uwielbienia 
Moje serce i dłonie  

wznoszę do Ciebie 
 

Cóż możemy Ci dać, 
czego jeszcze nie dostałeś? 

I cóż my takiego mamy, 
 co nie jest jeszcze Twoje? 

Wszystko, co posiadamy, 

To te nasze życia 
To jest to, oddajemy, Tobie, Panie 
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A MOVE OF GOD 
Norman Hutchins 

BOŻE PORUSZENIE 

 

I feel a breakthrough  

coming your way 

It's a mighty move of God 

It’s gonna change your day 
Signs and wonders,  

miracles to perform 

God is gonna bless 

you for just holding on 

 
Just hold on, change is coming 

I feel it in the air,  

it's in the atmosphere 

Just hold on, change is coming 
A move of God is on the way 

 

You've been expecting  

a change in your life 

Looking for your midnight 

to turn to sunshine 

It's gonna happen, 

you wait and see 

All things are possible 

to them that believe 
 
A move of God is on the way 

 
Czuję przemianę,  

jak zbliża się do Ciebie 

To potężne poruszenie Boże, 
które odmieni Twój dzień 

Znaki i wspaniałości,  
cuda, które się objawią 

Bóg Cię pobłogosławi za to, 
że byłeś wytrwały 

 
Po prostu poczekaj, 

zmiana nadchodzi 

Czuję ją w powietrzu,  
jest wokół nas 

Po prostu poczekaj, 
zmiana nadchodzi 

Boże poruszenie jest w drodze 
 

Oczekiwałeś zmiany w swoim życiu 
Chciałeś, aby Twoja ciemność 

odmieniła się we wschód słońca 

To się wydarzy, poczekaj i zobacz 
Wszystko jest możliwe dla tych,  

którzy wierzą 
 

Boże poruszenie nadchodzi 

7 

 

I’M GONNA WAIT 
ON THE LORD Trad. 

BĘDE CZEKAĆ NA PANA 

 

I’m gonna wait on the Lord 

I’m gonna wait on the Lord 
I’m gonna wait on the Lord  

till He comes 

 

I know He’s coming soon 

Maybe morning, night or noon 

I’m gonna wait on the Lord  

till He comes 

 

I know He's coming soon, 

I know He's coming soon  
He's coming, my Lord is coming 
I'm gonna wait on the lord 

 
Będę czekać na Pana, aż przyjdzie 

Wiem, że przyjdzie wkrótce 
Może rano, wieczorem, w południe 

Będę czekać na Pana, aż przyjdzie 

 
 

Wiem, że On przyjdzie 
Nadchodzi, mój Pan nadchodzi 

Będę czekać na Pana 


