
Behold the Lamb who bears our sins away, 
Slain for us - and we remember 
The promise made that all
who come in faith
Find forgiveness at the cross. 
So we share in this bread of life, 
And we drink of His sacrifice 
As a sign of our bonds of peace 
Around the table of the King. 

The body of our Saviour Jesus Christ, 
Torn for you - eat and remember 
The wounds that heal, the death that 
brings us life 
Paid the price to make us one. 
So we share in this bread of life, 
And we drink of His sacrifice 
As a sign of our bonds of love 
Around the table of the King. 

The blood that cleanses every stain of sin, 
Shed for you - drink and remember 
He drained death’s cup 
that all may enter in 
To receive the life of God. 
So we share in this bread of life, 
And we drink of His sacrifice 
As a sign of our bonds of grace 
Around the table of the King. 

And so with thankfulness and faith we rise 
To respond, - and to remember 
Our call to follow in the steps of Christ 
As His body here on earth. 
As we share in His suffering 
We proclaim Christ will come again!
And we’ll join in the feast of heaven 
Around the table of the King  

Oto Baranek, który znosi nasze grzechy, 
Zgładzony dla nas - i pamiętajmy 
Pozostawioną obietnicę, że wszyscy którzy 
przychodzą w wierze
Znajdą przebaczenie w krzyżu.
Więc dzielmy się tym chlebem życia, 
I pijmy Jego ofiarę 
Jako znak naszych więzi pokoju
Wokół stołu króla. 

Ciało naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
Rozdarte dla ciebie - jedz i pamiętaj
Rany które potrafią goić, śmierć która 
przynosi nam życie
Cenę zapłaconą, aby uczynić nas jednością.
Więc dzielmy się tym chlebem życia, 
I pijmy Jego ofiarę 
Jako znak naszych więzi miłości
Wokół stołu króla. 

Krew, która oczyszcza każdą plamę grzechu,
Przelaną za ciebie - pij i pamiętaj 
On opróżnił kielich śmierci,
która była naszym udziałem
Abyśmy otrzymali życie Boga.
Więc dzielmy się tym chlebem życia, 
I pijmy Jego ofiarę 
Jako znak naszych więzi łaski
Wokół stołu króla. 

I tak wzrastajmy we wdzięczności i wierze
Aby pamiętać i odpowiadać 
Na wezwanie do pójścia śladami Chrystusa 
Kiedy Jego ciało było tutaj na ziemi.
Gdy dzielimy się Jego cierpieniem 
Głosimy powtórne przyjście Chrystusa!
I dołączymy do uczty w niebie
Wokół stołu króla 


