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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



Bóg Syna dał

Bóg Syna dał by mnie wybawić, 

by przemóc śmierć i grzechu ból. 

On żył i zmarł, by mnie wykupić, 

a pusty grób dziś świadczy 

Zbawca żyje mój.



Bóg Syna dał

Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga;

zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć.

Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę,

więc życie me, ma teraz sens bo żyje Pan. 



Bóg Syna dał

Któregoś dnia gdy Jordan przejdę

i skończą się dni łez i trwóg.

Tam gdzie mój Pan z tryumfem wejdę

i ujrzę światło chwały 

gdzie panuje Bóg.



Bóg Syna dał

Wiem żyje Pan!  W Nim mam pewność jutra 

Wiem żyje Pan! Znikł wszelki strach. 

I wiem, że On zna moją przyszłość

więc warto żyć bo pewność mam, 

że żyje Pan. 



Jezus zwyciężył

Jezus zwyciężył, to wykonało się, 

szatan pokonany,

Jezus złamał śmierci moc.

Jezus jest Panem, o, Alleluja,

Jezus Panem ziemi jest! 



Jezus zwyciężył

(: Jezus jest Panem :) 6x

Jezus Panem ziemi jest! 

[(: Alleluja 5x :) 2x]



Jezus daje nam

Jezus daje nam zbawienie.

Jezus daje pokój nam.

Jemu składam dziękczynienie

chwałę z serca mego dam.



Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia. 

Królem wiecznym On, 

niepojęty w mocy swej. 

W Nim znalazłem to, 

czego szukałem do dzisiaj.  

Sam mi podał dłoń, 

bym zwyciężał

w każdy dzień. 



Jezus daje nam

W Jego ranach uzdrowienie; 

W Jego śmierci życia dar. 

Jego krew to oczyszczenie.

Jego życie chwałą nam. 
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Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia. 

Królem wiecznym On, 

niepojęty w mocy swej. 

W Nim znalazłem to, 

czego szukałem do dzisiaj.  

Sam mi podał dłoń, 

bym zwyciężał

w każdy dzień. 



Słaby 

w Tobie



Mocnym jest



Biedny

stał



bogatym 

się



Ślepy

światła 



ujrzał

blask



To właśnie 

Pan 

uczynił mi



Słaby mocnym

(:Hosanna, Hosanna 

Barankowi Chwała Cześć

Hosanna, Hosanna 

Jezus zmarł lecz żyje dziś:) 



Ze słabości 
dźwignę się



W Boże ręce oddam się



I zaśpiewam 

Nową pieśń



Chrystus 

Pan 

uwolnił

mnie



Słaby mocnym

(:Hosanna, Hosanna 

Barankowi Chwała Cześć

Hosanna, Hosanna 

Jezus zmarł lecz żyje dziś:) 



Wejdę do Jego bram 

Wejdę do Jego bram z 

dziękczynieniem w sercu swym.

Pójdę przed Jego tron z pieśnią chwał.

Powiem dziś, że to jest dzień,

który dał mi Pan.

Wciąż cieszę się bo radość dał mi Pan. 



Wejdę do Jego bram 

(: Radość dał mi Pan

radość dał mi Pan. 

Wciąż cieszę się

bo radość dał mi Pan :) 



Po sabacie pierwszego dnia z rana Po sabacie pierwszego dnia z rana 

biegbiegłła Maria z Magdali do grobu do Panaa Maria z Magdali do grobu do Pana

WWłłaaśśnie snie słłoońńce wschodzice wschodziłło i rzo i rzęęsy zsy złłotymi, otymi, 

budzibudziłło ze snu co o ze snu co żżyje na ziemi.yje na ziemi.

Swym ciepSwym ciepłłym tchnieniem, budziym tchnieniem, budziłło trawy, o trawy, 

cacałłowaowałło litoo litośśnie oczy nie oczy łłzawe.zawe.

Po sabacie 1-go dnia



(: To dzie(: To dzieńń, dzie, dzieńń, dzie, dzieńń, , 

zmartwychwstania. zmartwychwstania. 

To dzieTo dzieńń, dzie, dzieńń, dzie, dzieńń

ukazania siukazania sięę..

DzieDzieńń, dzie, dzieńń, dzie, dzieńń, , 

zmartwychwstania to dziezmartwychwstania to dzieńń:):)

Wielki To dzieWielki To dzieńń..

Po sabacie 1-go dnia



Po sabacie 1-go dnia

I I śśpieszpiesząąc odurzona rankiem tc odurzona rankiem tęęsknoty,sknoty,

stanstanęłęła przed a przed żżaałłobnobnąą grotgrotąą..

Zdziwiona spostrzega Zdziwiona spostrzega żże we włłaaśśnie tym razemnie tym razem

grgróób nie jest zamknib nie jest zamknięęty jak zawsze gty jak zawsze głłazem.azem.

NiemaNiemałło strwoo strwożżona, z pobladona, z pobladłłymi usty, ymi usty, 

zaglzagląąda do wnda do wnęętrza, grtrza, gróób cab całły pusty.  y pusty.  



(: To dzie(: To dzieńń, dzie, dzieńń, dzie, dzieńń, , 

zmartwychwstania. zmartwychwstania. 

To dzieTo dzieńń, dzie, dzieńń, dzie, dzieńń

ukazania siukazania sięę..

DzieDzieńń, dzie, dzieńń, dzie, dzieńń, , 

zmartwychwstania to dziezmartwychwstania to dzieńń:):)

Wielki To dzieWielki To dzieńń..

Po sabacie 1-go dnia



Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych

Jezu zmartwychwstały ze śladami męki

Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha

Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie.

Przychodzisz Panie


