
311.  Zaufaj Panu już dziś                                                          312.  Uśmiechaj się rano
     E/G              H/D                  cis/e            A/C
1. Jak się nie bać, powiedz jak kiedy w strachu żyje świat.
E/G     H/D          E/G H/D 
Zaufaj Panu już dziś.
E/G              H/D                cis/e           A/C
Jak uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic,
E/G     H/D          E/G H/D 
Zaufaj Panu już dziś.
E/G              H/D                      cis/e        A/C
Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat,
E/G     H/D          E/G H/D 
Zaufaj Panu już dziś.
E/G              H/D                    cis/e           A/C
Jak być dobrym, powiedz mi, kiedy świat jest taki zły,
E/G     H/D          E/G H/D 
Zaufaj Panu już dziś.

        E/G     H/D          E/G H/D   E/G    H/D          E/G H/D 
Ref.: Zaufaj Panu już dziś!,      Zaufaj Panu już dziś!

2. Jak mam walczyć, powiedz jak, kiedy silnej woli brak,
    Zaufaj Panu już dziś.
    Jak pokonać własny grzech, kiedy pokus tyle jest,
    Zaufaj Panu już dziś.
    Jak się cieszyć, powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy,
    Zaufaj Panu już dziś.
    Jak do ładu z sobą dojść, kiedy siebie mam już dość,
    Zaufaj Panu już dziś.

Ref.

3. Jak nie zbłądzić, powiedz mi, kiedy nie wiem dokąd iść,
    Zaufaj Panu już dziś.
    Jak nadzieję w sercu mieć, kiedy wszystko wali się,
    Zaufaj Panu już dziś.

Ref.

         D                                
1. Uśmiechaj się rano, uśmiechaj wieczorem, 
     A                                 D 
     uśmiechaj się cały dzień!
     D                                       
     Do wróbli na dachu, do życia, do słońca 
        A                           D                               
      i do nas uśmiechaj się.
          G                                   D
Ref.: Uśmiech najkrótszą, najprostszą jest drogą
                 A                                 D
          do szczęścia, do ludzkich serc.
           G                                 D         
          Świat się piękniejszy otworzy przed tobą, 
              A                               D
          gdy tylko uśmiechniesz się.

2. Uśmiechaj się zawsze do każdej przeszkody
    w słoneczny i szary dzień, do ludzi zmęczonych
    i do niepogody, i do nas uśmiechaj się.

3. Uśmiechaj się jasno, gdy wszyscy się śmieją
    i także gdy płyną łzy. Uśmiechaj się co dzień
    z radością, nadzieją do nowych, do lepszych dni.

313.  Jezus Chrystus przyszedł 
  D       h             e                   A
Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, 
 D              h      e                A
przyszedł po to by zbawić ciebie.
i właśnie On przez moc swojej Krwi,
Zbawienie dał, byś miał je i ty.
Czy cieszysz się – tak wciąż cieszę się.
Alleluja Jezus! 
Alleluja chwała Mu!



311.  Zaufaj Panu już dziś                                                          312.  Uśmiechaj się rano
Alleluja Amen.
Alleluja Amen.


