
 230.  Pan Jezus w przypowieściach                                         231.  Gdyby Bóg nie kochał nas
D                                 A                              h
Pan Jezus w przypowieściach do dzieci mówił wiele
D                          A                        h       fis           h
I siedząc między nimi, nauczał bardzo ważnych spraw.
          G                                         D
Choć dzieci lubią bawić się najweselej,
        e                                                        A
Słuchały wszystkich  Jego słów bardzo grzecznie.
D                         A                            h
Pan Jezus tak nauczał, że warto wciąż przebaczać,
D                              A                    h      fis     h
Że możesz naśladować Go, jeśli dobrą wolę masz.
    G                                                              D 
Wystarczy, gdy uśmiechem ktoś krąg zatacza,   
    e                                                   A
Rozsiewa radość, która odmieni świat.
                             D                       A
Bo pięknie jest dawać i kochać, i umieć przebaczać,
    G                                           D
Pogodą leczyć serce pełne chmur.
   G                                      fis        h
A każdemu, kto wątpi, że osiągnie cel,
   G                                                  A
Nadzieję dać, nie wszystko jest stracone.
                               D                             A
Bo pięknie jest  słuchać i szukać, na lepsze się zmieniać,
     G                                         D
By szczęście zamieszkało tu i tam.
              G                         fis                  h
Tak Pan Jezus nauczał, a On się na tym zna,
G                          A        D
Że jedyną drogą, droga ta.

                   G/A                 D7/E7                                          G/A
Ref. Gdyby Bóg nie kochał nas, świat by jeszcze dziś nie istniał.
                                    D7/E7                          G/A
Gdyby Bóg nie kochał nas, nie poświęciłby się tak.
        C/D                   G/A             D7/E7           G/A
1. Dla nas tam w Betlejem, On w stajni się narodził,
    gdzie się objawił nam, gdy czas wypełnił się.
2. Dla nas przemierzył świat, wciąż głosząc Ewangelię,
    że Bóg Ojciec nasz sam oczekuje nas.
3. Dla nas w tę straszną noc, oblany krwawym potem,
    gdy znosił cierpień moc, wydany przez nas Bóg.
4. Dla nas za cały świat, na wzgórzu Trupich Czaszek
    rozpiął ramiona swe, odkupił nas przez krzyż.
5. Dla nas w tę wielką noc, gdy ranek się zaczął,
    On z grobu swego wstał i tak zwyciężył świat.

 232.  Wiem to
         D                                           A7
1. Wiem to, Jezus kocha mnie, wiem to, Jezus kocha mnie,
          D7
    Wiem to, Jezus kocha mnie,
          G        D                       A      D
    Wiem to, wiem to, Jezus kocha mnie,
          G        D                        A      D
    Wiem to, wiem to, Jezus kocha mnie,

2. Wiem to, Jezus za mnie zmarł...
3. Wiem to, Jezus zmartwychwstał
4. Wiem to, On jest Bogiem mym.
5. Już wiem, Alleluja...


