
289. Moje serce się w Tobie zakochało                                    291. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś
     C                          G                                
1. Moje serce się w Tobie zakochało, 
    a               F                                     C 
    oczy zapatrzone w Twoje święte Ciało.
     C           G                       a         F
    Pragnę Twojego Ducha Panie (Panie) 
      C                        G         
    Idę trudną drogą mego życia,
      a                                               F            
    czasem tracę siły, by odnaleźć powołanie.
      C        G               a                             F
    wtedy Ty niesiesz mnie z całym mym ciężarem.
C        G            a              F
Ufam Ci, ufam Ci, ufam Ci.

2. Gdy na krzyżu się wszystko wykonało,
    serce oczyszczone gorzko zapłakało.
    Pragnę miłości Twojej Panie (Panie)
    Proszę pomóż mi Cię naśladować,
    tracić wszystkie siły, by wypełnić Twe wyzwanie,
    wszystko, co we mnie jest niech będzie wyznaniem.

Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię.

290. Kocham, więc nie muszę się bać. 
     G                                              
Kocham, więc nie muszę się bać, 
     F                            C                                             G
zabierz mój strach, zabierz mój strach, zabierz mój strach./2x

           G                 F     C        G
        Jezus mówi ci, że Miłość ta,
              F                 C                      G
        zabiera strach, zabiera strach, zabiera strach

 FC      G          
O, o Jezus (Drogą), Jezus (Prawdą), Jezus (Życiem). O, o!

        Jezus daje ci Miłość swą, / nie lękaj się / 3x

          eh                            CG            GD                       DA
Ref. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc, 
         eh                CG                  GD                     DA
        nie umrę, nie lecz będę żył, Bóg okazał swą moc.
         ae                           eh     GD                        DA  
        Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz, przez nią wejdź,
          ae                     eh      GD                     DA    
        zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.

     eh       DA          GD         ae                       H7Fis7
1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska,
      eh       DA                GD       ae                   H7Fis7
     z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku. 
       eh     DA           GD      ae                       H7Fis7
     Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić,
       eh      DA          GD             ae                      H7Fis7
     Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić.

2. Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom
    Pan – moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto.
    Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć,
    nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.

3. Odrzucony Pan, stał się kamieniem węgielnym,
    Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym.
    Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona,
    tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona.  

292. Wszystko mogę w Tym, który...
   e                         C                G        D        
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.  4x 
 
             e  C      G            D       
            Jezus On mnie umacnia.  4x 

  e                        C            G         D
Rozlewaj swoją chwałę, potęgę i moc,
  e                 C                   G         D             
na miasto Twoje święte, potęgę i moc.
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