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CZYTELNIKU!

Aby uzyskać pełną wersję
w PowerPoint, 

(która jest ładniejsza i praktyczniejsza)

proszę napisz 
na poniższy adres emailowy:

starzeba@gmail.com



Golgota – to nie gwoździe@



Golgota

W tej ciszy przebywać wciąż chce,

w tej ciszy daleki świat ten.

Ty koisz mój ból usuwasz mój strach 

gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.



To nie gwoździe Cię przybiły
lecz mój grzech.

To nie ludzie Cię skrzywdzili 
lecz mój grzech.

To nie gwoździe Cię trzymały 
lecz mój grzech, 

choć tak dawno to się stało
widziałeś mnie.

Golgota



Ja widzę Cię Jezu mój tam,

jak wiele masz sińców i ran.

Miłości twej moc zawiodła Cię tam 

uwolnić mnie z grzechów i win. 

Golgota



To nie gwoździe Cię przybiły
lecz mój grzech.

To nie ludzie Cię skrzywdzili 
lecz mój grzech.

To nie gwoździe Cię trzymały 
lecz mój grzech, 

choć tak dawno to się stało
widziałeś mnie.

Golgota



Wspominam tak często ten dzień, 

Golgotę i słodki jej cień.

Przyszedłem pod krzyż

z ciężarem mych win,

uwolnił mnie tam Boży Syn. 

Golgota



To nie gwoździe Cię przybiły
lecz mój grzech.

To nie ludzie Cię skrzywdzili 
lecz mój grzech.

To nie gwoździe Cię trzymały 
lecz mój grzech, 

choć tak dawno to się stało
widziałeś mnie.

Golgota



NocNocąą ogrogróód d OOliwnyliwny



NocNocąą ogrogróód Oliwnyd Oliwny

NocNocąą OgrOgróód Oliwny, d Oliwny, 

śśpipiąą twardo wszyscy uczniowie. twardo wszyscy uczniowie. 

Czuwa w bCzuwa w bóólu ogromnym lu ogromnym 

i cierpi za nas Bi cierpi za nas Bóóg g -- CzCzłłowiek.owiek.



NocNocąą ogrogróód Oliwnyd Oliwny

Ojcze, jeOjcze, jeśśli moli możżliwe liwe 

oddal ode mnie ten kielich.oddal ode mnie ten kielich.

Ojcze, jeOjcze, jeżżeli trzeba, eli trzeba, 

chcchcęę TwojTwojąą wolwolęę wypewypełłninićć..



NocNocąą ogrogróód Oliwnyd Oliwny

NocNocąą klklęęczczęę przed Tobprzed Tobąą, , 

ucichucichłły auta, tramwaje. y auta, tramwaje. 

Wszystko w Wszystko w żżyciu zawodzi, yciu zawodzi, 

jedynie Ty pozostajesz.jedynie Ty pozostajesz.



NocNocąą ogrogróód Oliwnyd Oliwny

Ojcze, jeOjcze, jeśśli moli możżliwe liwe 

oddal ode mnie ten kielich.oddal ode mnie ten kielich.

Ojcze, jeOjcze, jeżżeli trzeba, eli trzeba, 

chcchcęę TwojTwojąą wolwolęę wypewypełłninićć..



NocNocąą ogrogróód Oliwnyd Oliwny

NocNocąą patrzpatrzęę przez okno przez okno 

na skrawek nieba chmurnego. na skrawek nieba chmurnego. 

Tyle w Tyle w żżyciu cierpienia, yciu cierpienia, 

lecz nie lecz nie śśmiem pytamiem pytaćć::

dlaczego?dlaczego?



NocNocąą ogrogróód Oliwnyd Oliwny

Ojcze, jeOjcze, jeśśli moli możżliwe liwe 

oddal ode mnie ten kielich.oddal ode mnie ten kielich.

Ojcze, jeOjcze, jeżżeli trzeba, eli trzeba, 

chcchcęę TwojTwojąą wolwolęę wypewypełłninićć..



MiaMiałł koronkoronęę cierniowcierniowąą



MiaMiałł koronkoronęę cierniowcierniowąą

MiaMiałł koronkoronęę cierniowcierniowąą

i z szkari z szkarłłatu patu płłaszcz, aszcz, 

berberłło z trzciny do ro z trzciny do rąąk Mu podali.k Mu podali.

(: Na kolana padali (: Na kolana padali 

wowołłajająąc Nac Nańń tak: tak: 

,, Pozdrowiony b,, Pozdrowiony bąąddźź

KrKróólu lu ŻŻydowskiydowski”” :):)



MiaMiałł koronkoronęę cierniowcierniowąą

ZawiZawiąązano Mu oczy zano Mu oczy 

i bito Go w twarz, i bito Go w twarz, 

kolce z ciernia wbijakolce z ciernia wbijałły siy sięę w czow czołło. o. 

(: Pluto Na(: Pluto Nańń, a z ran , a z ran śświwięętata

ssąączyczyłła sia sięę krew, krew, 

ttłłum naum naśśmiewcmiewcóów Zew Zeńń

szydziszydziłł wokowokołło :)o :)



MiaMiałł koronkoronęę cierniowcierniowąą

Po tak wielkim znPo tak wielkim znęęcaniu sicaniu sięę

dano Mu krzydano Mu krzyżż, , 

pod brzemieniem Pan pod brzemieniem Pan 

padpadłł wyczerpany. wyczerpany. 

(: To za ciebie, m(: To za ciebie, móój bracie, j bracie, 

On haOn hańńbbęę ttęę zniznióóssłł, by w Nim , by w Nim 

żżywot ci wieczny byywot ci wieczny byłł dany! :)dany! :)



Do krzyża zdążał Boży Syn



Do krzyża zdążał Boży Syn

Do krzyża zdążał Boży Syn, 
choć czysty był bez win, 

Do krzyża miłość wiodła go, 
tam zwyciężyła zło. 

Bowiem tak Bóg umiłował ten świat, 
że Syna Swego nam dał

Ażeby każdy, kto weń wierzy, 
zbawienie wieczne miał.



Do krzyża zdążał Boży Syn

Na krzyżu zawisł Boży Syn
z powodu naszych win,

Na krzyżu oddał życie swe,
niech każdy o tym wie. 

Bowiem tak Bóg umiłował ten świat, 
że Syna Swego nam dał

Ażeby każdy, kto weń wierzy, 
zbawienie wieczne miał.



Do krzyża zdążał Boży Syn

Za krzyżem ścieżka wiedzie tam
do nieba złotych bram.

Za krzyżem Pan prowadzi nas,
z Nim błogo mija czas. 

Bowiem tak Bóg umiłował ten świat, 
że Syna Swego nam dał

Ażeby każdy, kto weń wierzy, 
zbawienie wieczne miał.



Byłeś wart tylko 

30 srebrników 



Byłeś wart tylko 30 srebrników

Byłeś wart tylko 30 srebrników, 
wyszli po Ciebie z mieczami, z kijami.

Nie trzeba było aż tylu strażników, 
byłeś jak jagnię przed rzeźnikami.

(: Mąż boleści doświadczony, 
doświadczony w cierpieniu. :)



Byłeś wart tylko 30 srebrników

W milczeniu ciosy ich pięści znosiłeś, 
pluli na Twoje pobladłe oblicze,

Jak owca ust Swoich nie otworzyłeś, 
kiedy raniły Twe ciało ich bicze. 

(: Mąż boleści doświadczony, 
doświadczony w cierpieniu. :)



Byłeś wart tylko 30 srebrników

Korona z cierni dla Ciebie spleciona 
zdjęli Twe szaty odziali w purpurę

Tron na Golgocie rozpostarł ramiona, 
zaprawdę byłeś żydowskim królem.

(: Mąż boleści doświadczony, 
doświadczony w cierpieniu. :)

@Boży Syn



Korona CierniowaKorona Cierniowa



Korona CierniowaKorona Cierniowa

Korona cierniowa na pobladKorona cierniowa na pobladłłych skroniach,ych skroniach,

Szept przebaczenia na zsiniaSzept przebaczenia na zsiniałłych ustachych ustach

W oczach blask nieba jak bW oczach blask nieba jak błęłękitna chustakitna chusta

Stalowe gwoStalowe gwoźździe na stopach i ddzie na stopach i dłłoniach.oniach.

PokPokóój mj móój zostawiam Wamj zostawiam Wam

PokPokóój mj móój dajj dajęę Wam.Wam.



Korona CierniowaKorona Cierniowa

Czarny krzyCzarny krzyżż rozpostarrozpostarłł ramionaramiona

W koW kołło zalego zaległła szalona ciszaa szalona cisza

ZastygZastygłła w ga w góórze skrzyderze skrzydełł ptasich paraptasich para

Niebo zakryNiebo zakryłła ciemna zasa ciemna zasłłona.ona.

PokPokóój mj móój zostawiam Wamj zostawiam Wam

PokPokóój mj móój dajj dajęę Wam.  Wam.  



Korona CierniowaKorona Cierniowa

SpSpóójrz na krzyjrz na krzyżż co w niebo sico w niebo sięę wspina wspina 

ŚŚciecieżżka sika sięę wije wije śświetlista i krwietlista i kręętata

Kolor jej maki Kolor jej maki żżywe przypominaywe przypomina

To droga Jezusa droga do To droga Jezusa droga do żżycia.ycia.

PokPokóój mj móój zostawiam Wamj zostawiam Wam

PokPokóój mj móój dajj dajęę Wam.  Wam.  



Korona CierniowaKorona Cierniowa

Nad tNad tłłumem wzniesiona na krzyumem wzniesiona na krzyżżu rozpiu rozpięętata

mimiłłoośćść Chrystusa Chrystusa śściecieżżkkęę ukukłładaada

Przebacza Ci winy i kocha powiada Przebacza Ci winy i kocha powiada 

mimiłłoośćść Chrystusa niepojChrystusa niepojęęta.ta.

PokPokóój mj móój zostawiam Wamj zostawiam Wam

PokPokóój mj móój dajj dajęę Wam.  Wam.  



Przez doliny i wzgPrzez doliny i wzgóórzarza



Przez dolinyPrzez doliny

Przez doliny i wzgPrzez doliny i wzgóórza rza 

wciwciążąż sam, cisam, ciąągle dalej gle dalej 

od niebieskich bram. od niebieskich bram. 

PePełłen trwogi wen trwogi wśśrróód d łłez, ez, 

aażż nadejdzie twnadejdzie twóój kres, j kres, 

aażż nadejdzie twnadejdzie twóójj++



Przez dolinyPrzez doliny

Do Boga wrDo Boga wróóćć, , 

grzechy pod grzechy pod 

krzykrzyżżem rzuem rzućć, , 

dzisiaj do Boga wrdzisiaj do Boga wróóćć



Przez dolinyPrzez doliny

Coraz bliCoraz bliżżej do przepaej do przepaśści dna, ci dna, 

bo tam kobo tam końńczy swczy swóój kres j kres 

droga tadroga ta

Morze krwi, morze Morze krwi, morze łłez, ez, 

smutny bsmutny bęędzie to kresdzie to kres

smutny bsmutny bęędzie todzie to++



Przez dolinyPrzez doliny

Do Boga wrDo Boga wróóćć, , 

grzechy pod grzechy pod 

krzykrzyżżem rzuem rzućć, , 

dzisiaj do Boga wrdzisiaj do Boga wróóćć



Przez dolinyPrzez doliny

WrWróóćć do Boga bo do Boga bo łłaski to czas, aski to czas, 

nie uciekaj nie uciekaj 

On miOn miłłuje nasuje nas

DrogDrogąą Golgoty wrGolgoty wróóćć

grzechy pod krzygrzechy pod krzyżżem rzuem rzućć

grzechy pod krzygrzechy pod krzyżżemem++



Przez dolinyPrzez doliny

Do Boga wrDo Boga wróóćć, , 

grzechy pod grzechy pod 

krzykrzyżżem rzuem rzućć, , 

dzisiaj do Boga wrdzisiaj do Boga wróóćć



Jezusa krew, ten Jezusa krew, ten śświwięęty zdrty zdróójj



Jezusa krewJezusa krew

Jezusa krew, Jezusa krew, 

ten ten śświwięęty zdrty zdróój, j, 

oczyszcza serce me oczyszcza serce me 

i daje pewnoi daje pewnośćść, , 

iiżż Pan mPan móój wzij wziąłął mimięę

za dzieciza dziecięę Swe.Swe.



Jezusa krewJezusa krew

O, ta krew, O, ta krew, 

ta droga krew, ta droga krew, 

co ucisza Boco ucisza Bożży gniew, y gniew, 

strzestrzeżże w zwe w zwąątpietpieńń

ciemnciemnąą noc, tej drogiej noc, tej drogiej 

krwi cudowna moc.krwi cudowna moc.



Jezusa krewJezusa krew

Jedynie Jezusowa krew Jedynie Jezusowa krew 

zwycizwyciężęża grzechu noc, a grzechu noc, 

do do żżycia wiedzie ycia wiedzie 

piekpiekłłu wbrew, u wbrew, 

tej krwi najdrotej krwi najdrożższej moc.szej moc.



Jezusa krewJezusa krew

O, ta krew, O, ta krew, 

ta droga krew, ta droga krew, 

co ucisza Boco ucisza Bożży gniew, y gniew, 

strzestrzeżże w zwe w zwąątpietpieńń

ciemnciemnąą noc, tej drogiej noc, tej drogiej 

krwi cudowna moc.krwi cudowna moc.



Jezusa krewJezusa krew

Jedynie Jezusowa krew Jedynie Jezusowa krew 

da wejda wejśćść do raju bram. do raju bram. 

Tej krwi wspaniaTej krwi wspaniałły, y, 

czysty zdrczysty zdróój j 

jest twierdzjest twierdząą pewnpewnąą nam.nam.



Jezusa krewJezusa krew

O, ta krew, O, ta krew, 

ta droga krew, ta droga krew, 

co ucisza Boco ucisza Bożży gniew, y gniew, 

strzestrzeżże w zwe w zwąątpietpieńń

ciemnciemnąą noc, tej drogiej noc, tej drogiej 

krwi cudowna moc.krwi cudowna moc.



BarabaszuBarabaszu



BarabaszuBarabaszu

Czy widziaCzy widziałłeeśś jujużż ten krzyten krzyżż, , 

pepełłen sien sińńccóów, pew, pełłen ran? en ran? 

pepełłen sien sińńccóów, pew, pełłen ran. en ran. 

Przebacz im, szeptaPrzebacz im, szeptałł tam tam 

konajkonająący Jezus Pan; cy Jezus Pan; 

konajkonająący Jezus Pan.cy Jezus Pan.



BarabaszuBarabaszu

(: Barabaszu, wiedz, (: Barabaszu, wiedz, 

żże On, przyje On, przyjąłął krzykrzyżż twtwóójj

za swza swóój tron :) j tron :) 



BarabaszuBarabaszu

Czy ty wiesz, jak wiele krzywd Czy ty wiesz, jak wiele krzywd 

musiamusiałł znosiznosićć BoBożży Syn?y Syn?

MusiaMusiałł znosiznosićć BoBożży Syn.y Syn.

Masz z tych przebitych rMasz z tych przebitych rąąk  k  

przebaczenie wszystkich win, przebaczenie wszystkich win, 

przebaczenie wszystkich win! przebaczenie wszystkich win! 



BarabaszuBarabaszu

(: Barabaszu, wiedz, (: Barabaszu, wiedz, 

żże On, przyje On, przyjąłął krzykrzyżż twtwóójj

za swza swóój tron :) j tron :) 



BarabaszuBarabaszu

Barabaszu, wiedz, Barabaszu, wiedz, żże One On

przyjprzyjąłął krzykrzyżż twtwóój za swj za swóój tronj tron

przyjprzyjąłął krzykrzyżż twtwóój za swj za swóój tronj tron

Jezus Jezus żżycie swoje daycie swoje dałł, , 

abyabyśś teraz wolnoteraz wolnośćść miamiałł;;

abyabyśś teraz wolnoteraz wolnośćść miamiałł! ! 



BarabaszuBarabaszu

(: Barabaszu, wiedz, (: Barabaszu, wiedz, 

żże On, przyje On, przyjąłął krzykrzyżż twtwóójj

za swza swóój tron :) j tron :) 



BarabaszuBarabaszu

Barabaszu, Barabaszu, Barabaszu, Barabaszu, 

Barabaszu, Barabaszu, Barabaszu, Barabaszu, 

BARABASZUBARABASZU



MMóówisz:wisz:
Ja nieJa nie@@



MMóówisz: Ja nie..wisz: Ja nie..

MMóówisz: wisz: „„Ja nie sprzedam nigdy GoJa nie sprzedam nigdy Go

za srebra marny blaskza srebra marny blask””. . 

Tak naprawdTak naprawdęę to sprzedajesz Goto sprzedajesz Go

za za śświata trochwiata trochęę łłask. ask. 

Sprzedajesz za Sprzedajesz za śświeckwieckąą przyjaprzyjaźńźń, , 

za swza swóój samolubny cel.j samolubny cel.

Za sZa słławawęę, karier, karieręę bogactwo bogactwo 

sprzedasz szaty biel. sprzedasz szaty biel. 



MMóówisz: Ja nie..wisz: Ja nie..

(: Tylko 30 srebrnik(: Tylko 30 srebrnikóóww

Jezus Chrystus byJezus Chrystus byłł wart, wart, 

Tak jak niewolnika Tak jak niewolnika 

oszacowaoszacowałł Go Go śświat :) wiat :) 



MMóówisz: Ja nie..wisz: Ja nie..

Sprzedajesz na rynku wiedzy, Sprzedajesz na rynku wiedzy, 

sprzedajesz na salach gry.sprzedajesz na salach gry.

W W śświwiąątyni fortuny i zysku, tyni fortuny i zysku, 

sprzedasz Jezusa i Ty.sprzedasz Jezusa i Ty.

Tak licytujesz Go co dzieTak licytujesz Go co dzieńń, , 

chochoćć pienipieniąądz nie plami Ci rdz nie plami Ci rąąk,k,

Lecz czLecz częęsto wisto więęcej nicej niżż Judasz     Judasz     ..

dodasz mu gorzkich mdodasz mu gorzkich mąąk.k.



MMóówisz: Ja nie..wisz: Ja nie..

(: Tylko 30 srebrnik(: Tylko 30 srebrnikóóww

Jezus Chrystus byJezus Chrystus byłł wart, wart, 

Tak jak niewolnika Tak jak niewolnika 

oszacowaoszacowałł Go Go śświat :) wiat :) 


