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PRZEBUDZENIE
oficjalne polskie tłumaczenie
(Lord Send Revival)
Słowa i muzyka:
MATTHEW CROCKER, AODHAN KING & BEN TAN
Tłumaczenie:
MAJA NOWOTNIK & MELANIA KRÓL

ZWROTKA 1

Niech pokój jak rzeka ogarnie dziś mnie
W głębi Twej łaski zanurzyć się chcę
W objęciach miłości niech zniknie mój lęk
Niech pokój jak rzeka ogarnie dziś mnie
REFREN

Uwielbiam majestat Twój
I święte imię Twe
Jezu, Ty jesteś tu
Przyjmij dziś serce me
ZWROTKA 2

Przyjdź, Duchu Święty, niech spadnie Twój
deszcz
Wylej swą chwałę, zanurz mnie w niej
Wypełnij mnie sobą, to, co mam, Twoje jest
Przyjdź, Duchu Święty, czyń to, co chcesz
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BRIDGE 1

Otwórz dziś niebo
Szeroko tak
Serca przepełnij łaską
Niech Twa obecność
Zamieszka wśród nas
Wołamy: Święty, święty
TAG 1

Whoa whoa
Wołamy: Święty, święty
Whoa whoa
BRIDGE 2

Niech przebudzenie
Zacznie się już
Otwórz niebiosa
Niech wieje Twój Duch
Przyjdź w swojej mocy
Dotknij swój lud
Jak zrobiłeś to kiedyś
Dziś uczyń to znów
TAG 2

Niech wieje Twój Duch
Wieje Twój Duch
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