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NIESAMOWITY JEST
oficjalne polskie tłumaczenie
(Indescribable)
Słowa i muzyka:
BEN TAN & MELODIE WAGNER–MÄKINEN
Tłumaczenie:
MAJA NOWOTNIK & MELANIA KRÓL

REFREN 1

Niesamowity jest, aż brak mi słów
Odnalazł mnie i w Jego łasce żyję już
ZWROTKA 1

Zawołał mnie
Znał moje imię
Przyciągnął bliżej
Dał poznać się
Pokazał mi
Prawdziwe życie
I perspektywę
Na nowy dzień
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PRE-CHORUS 1

I myślę – o – jak mam opisać Go
Gdy – o – Jego drogi tak inne są
To właśnie On oczy otworzył mi
I serce oddał mi
Mój Bóg
Mój Bóg
REFREN 2

Niesamowity jest, aż brak mi słów
Odnalazł mnie i w Jego łasce żyję już
W głowie nie mieści się
Jak pojąć, że
Niezasłużona miłość Jego wieczna jest
ZWROTKA 2

On daje wolność
Zadziwia dobrem
Być blisko Niego
To niebo znać
Dostrajam serce
Do rytmu łaski
Podnoszę ręce
By wielbić Go
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PRE-CHORUS 2

I ciągle myślę – o – jak mam opisać Go
Gdy – o – Jego drogi tak inne są
To właśnie On oczy otworzył mi
I serce oddał mi
Mój Bóg
Mój Bóg
TAG

Niesamowity jest
O, o, o
Niesamowity jest
O, o, o
BRIDGE

Jego miłość
Zmienia świat
Tylko Jezus
Kocha tak
Kto dorównać
Może Mu
Gdzie mnie pośle
Tam chcę pójść
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