
65. Powiedz ludziom ( Pewnej nocy )                                       67. Jezus jest mym przyjacielem                                      
      D                              e                A7                     D D7
1.    Pewnej nocy łzy z oczu mych otarł dłonią swą Jezus
                               e                    A7                       DGD 
I powiedział mi: ”Nie martw się, jam przy boku jest twym”.
D                            e                A7                             D D7
Potem spojrzał na grzeszny świat pogrążony w ciemności
                          e      A7                              DGD
I zwracając się do mnie, pełen smutku tak rzekł:
 D                               e                    A7                                  D D7    
„Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę.
                             e                 A7                            DGD     
Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich”. 

2.  „Gdy na wzgórzu Golgoty, za nich życie oddałem, 
    to umarłem za wszystkich, aby każdy mógł żyć”. 
    Nie zapomnę tej chwili, gdy mnie spotkał mój Jezus.
    Wtedy byłem jak ślepy, On przywrócił mi wzrok:
„Powiedz ludziom………..

66. Zbawienie przyszło
       a                                                 d                          a
1. Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica.
      d         G                  a    D                             E
Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia.

Refren:
                      E                       a                       d                            E
Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień
         a                d                        E                 a 
I chodź ze mną zbawiać świat, kolejny już wiek.

2. Codzienność wiedzie przez krzyż, większy im kochasz goręcej.
Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce.
Jeżeli chcesz mnie naśladować………

3. Każde spojrzenie na krzyż niech niepokojem zagości,
Bo wszystko w życiu to nic wobec tak wielkiej miłości.
Jeżeli chcesz mnie naśladować…….

     D                                    e           A                         D
1. Jezus przez życie mnie wiedzie, daje mi silne swe dłonie,
                                      e              A                            D A7 
Kroczy przede mną na przedzie i drogę wskazuje mi wciąż.
           D                               G           A                             D A7 
Ref.: Jezus jest mym Przyjacielem, Jezus jest Obrońcą mym,
  D                               G            A                                      D
Jezus jest mym Zbawicielem, zawsze chcę przebywać z Nim.

2. On mnie obdarzył pokojem, duszę nieczułą poruszył.
Miłość i radość dał swoją, i w serce nadzieję mi wlał.

3. Krzyża ciężkiego ramiona, gniotły Mu barki straszliwie.
Potem za grzechy me skonał, bym jeszcze zbawienie mógł mieć.

68. Warto dla jednej miłości żyć 
     C             G           a       E7     a                            C d
1. Warto dla jednej miłości żyć, choć szukać trzeba stale.
 E                         a                E7   F                              E7
Może dla kogoś szczęściem być, dobro nieść w życie dalej.

Ref.:
       a       A7          d     E                     a         F                         E  
      Miłość jedyna jest, miłość nie zna końca. Miłość cierpliwa jest,
     F                E7    a            A7           d        E                         a
     zawsze ufająca. Wszystko potrafi znieść, wszystko oddać umie
     F                    E       G                    C
     życiu nadaje treść, każdego zrozumie.

2.   Warto całego siebie dać, jak bukiet polnych kwiatów
I chociaż trudno potem trwać, uśmiech darować światu.

Ref.

3. Warto w nieznane nawet iść, gdy drogę mgła zasnuwa,
Idąc przez radość i przez krzyż, wiedzieć, że Pan Bóg czuwa.

Ref. 
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