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Tekst polski

Pare e pense naquela multidão
Que seguia Jesus por onde ia
Apenas seguia
Acompanhava os milagres que Ele fez
O admirava em tudo o que dizia
Mas apenas seguia, seguia

Mas havia uma mulher que acreditava no milagre
Foi e tocou nas vestes de Jesus de Nazaré
O publicano que subiu numa figueira para ver
Jesus passar, e o recebeu em sua casa
E aquele cego que clamou assim
- Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim

Faça a diferença
Chega de ser multidão, seja uma benção
Toque em Suas vestes, chame o nome dEle
E o convide para entrar em sua casa
Faça a diferença
Tome uma atitude e receba a benção
Veja o milagre do lado de dentro
Deus não te chamou pra ser multidão

Chegou a tua hora de romper
E tomar posse do que Deus tem pra te dar

Faça diferença, chega de ser multidão, seja uma 
benção

Zatrzymaj się i pomysł o tłumie
Który podążał za Jezusem gdzie ten
się udawał.
Wśród cudów, które On czynił
Podziwiali wszystko co mówi
Ale jedynie [za nim]podążali, podążali...

Ale pośród tłumów była kobieta, która wierzyła w 
cuda. Podeszła, dotykając szat Jezusa z Nazaretu.
Poborca podatkowy wspiął się na drzewo 
by[lepiej] widzieć. Jezus przeszedł, a tamten 
przyjął Go do domu.
I ślepiec, który wolał głośno: Jezusie, Synu 
Dawida, zlituj się nade mną.

To spowoduje zmianę
Podchodząc do tłumu, stało się to 
błogosławieństwem[?].Dotknij Jego szat, wołaj 
na Jego imię. Zaproś Go do twojego domu.
To spowoduje zmianę
Zrób ruch i otrzymaj błogosławieństwo
Bóg nie powołał cie byś był jak jeden z 
tłumu[gapiów]!

Oto wybija twoja godzina
By uchwycić się tego, co Bóg ma dla ciebie
To spowoduje zmianę, zbliża się do tłumów, stan 
się błogosławieństwem.


