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Amin, Aleluia
/: Isus Hristos e Domnul, Amin, Aleluia!
El e Mântuitorul, Amin, Aleluia :/
/: Aleluia, Amin, Aleluia
Aleluia, Amin, Aleluia :/
/: Să cânte fiecare: Amin, Aleluia!
E zi de sărbătoare. Amin, Aleluia :/
/: Curând vine răpirea, Amin, Aleluia!
Revine izbăvirea, Amin, Aleluia! :/

3

Aratăți puterea (El este Domn)
El este Domn şi în ceruri domneşte - El este Domn!
Lumina-i creată când El porunceşte - El este Domn!
Şi cine-i ca El n-are capăt la zile - El este Domn!
El vine-n putere când chemi al Său nume - El este Domn!
Arată-ţi puterea o Domnul meu!
Arată-ţi puterea o Domnul meu!
Arată-ţi puterea o Domnul meu!
Arată-ţi puterea o Domnul meu!
Al meu!
Cuvântul tău Doamne speranţa în lume - Eşti Dumnezeu!
Prin a Ta putere avem mântuire - Eşti Dumnezeu!
Nu-ţi cerem avere privim doar la cruce - Eşti Dumnezeu!
Pe cei păcătoşi înainte ţi-aducem - Eşti Dumnezeu!
Trimite-ţi puterea o Domnul meu!
Trimite-ţi puterea o Domnul meu!
Trimite-ţi puterea o Domnul meu!
Trimite-ţi puterea o Domnul meu!
Arată-ți puterea o Domnul meu!
Arată-ți puterea o Domnul meu!
Al meu!
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Aș vrea să zbor
/: Aş vrea să zbo-o-or,
Aş vrea să zbor.
Mai sus de nor,
Să mă-ntâlnesc cu El,
Aş vrea să zbor :/
Eşti tu gata de plecare? Da, Domnul meu!
Şi veghezi în aşteptare? Da, Domnul meu!
Eşti tu gata chiar acuma? Da, Domnul meu!
Ca să poţi primi cununa? Da, Domnul meu!
În curând, ce fericire: Îl vom vedea!
Şi cu toţii în mărire: Îi vom cânta!
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Atât am căutat rostul vieţii
Atât am căutat rostul vieţii
C-am ajuns rob acestei căutări
Dar Isus mi-a deschis orizont spre calvar
Loc de chin şi de mari îndurări
Mi-e şters pentru veci tot trecutul
Prin sângele curs pe Calvar
Am schimbat temerile într-un cânt glorios
Sunt liber acum o ce har
Acum de trecut eu sunt liber
Căci Isus a-nnoit viaţa mea
Mulţumiri am în inima mea ne-ncetat
O cântare spre lauda Sa
Iar acum Isus este în Ceruri
Unde locul El ne-a pregătit
În curând vom fi duşi toţi în slavă
Unde-n veci cu El vom locui
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Bucurați-vă mereu
Bucurați-vă mereu, aceasta-i voia Lui!
Bucurați-vă mereu, aceasta-i voia Lui!
Bucurați-vă mereu, aceasta-i voia Lui!
În Isus, cu privire la voi!
Mulțumiți lui Dumnezeu, aceasta-i voia Lui!
Mulțumiți lui Dumnezeu, aceasta-i voia Lui!
Mulțumiți lui Dumnezeu, aceasta-i voia Lui!
În Isus, cu privire la voi!
Rugați-vă neîncetat, aceasta-i voia Lui!
Rugați-vă neîncetat, aceasta-i voia Lui!
Rugați-vă neîncetat, aceasta-i voia Lui!
În Isus, cu privire la voi!
Bucurați-vă mereu, aceasta-i voia Lui!
Mulțumiți lui Dumnezeu, aceasta-i voia Lui!
Rugați-vă neîncetat, aceasta-i voia Lui!
În Isus, cu privire la voi!
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Când Isus Hristos ma mântuit
Când Isus Hristos m-a mântuit,
Har din harul Său El mi-a dăruit;
Pacea Lui mă face fericit
Și mă-ndeamnă-ntruna să Îi cânt.
Doamne, Te slăvesc și îți mulțumesc
Pentru bunătatea-Ți mare,
Pentru încercări, binecuvântări,
Doamne, azi îți mulțumesc.
Viața mea-mpreună cu Isus
E un cer senin, cer de soare plin;
Frică, griji, nevoi eu nu cunosc,
Căci de toate de la El primesc.
Vreau să știe toți că-s fericit
Cu Isus al meu ce m-a mântuit.
Vreau de-acum doar Lui să Îi slujesc,
Prin viața mea să-I multumesc.
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Cânt Domnului că mi-a făcut bine
Cânt Domnului că mi-a făcut bine,
Lui Dumnezeu glorie,
Mi se bucură inima-n mine
Lui Dumnezeu glorie.
Cânt Lui Dumnezeu glorie
Şi tot pământul să-I cânte,
Lui Dumnezeu glorie,
El mi-a adus mântuire
De-aceea cânt pe vecie
Lui Dumnezeu glorie.
Cu natura-ntreagă să cânt şi eu
Lui Dumnezeu glorie,
Să-L slăvească munţii şi apele
Lui Dumnezeu glorie.
Cu cei ce-L iubesc, în veci vom cânta
Lui Dumnezeu glorie
Şi-n nesfârşită viaţă vom intra,
Lui Dumnezeu glorie.
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Cel ce stă (O mie să cadă)
Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt,
La umbra Celui Atotputernic,
Face din El loc de scăpare, căci Domnul sfânt
/: E Dumnezeul meu în care mă-ncred :/
O mie să cadă alături de tine
Şi zece mii la dreapta ta de vor cădea
Cu ochii priveşte să vezi răsplătirea
Acelor răi, doar harul Său te va salva.
Să nu te temi de groaza din noaptea cea grea,
Nici de săgeata ce zboară ziua,
De ciuma rea din întuneric, să nu te temi,
/: Căci Domnu-ţi va păzi cărarea de ea :/
Pentru că zici: „Domnul îmi e loc de adăpost!”
Și faci din El, turn de scăpare.
Pe pui de lei și peste șerpi tu vei călca
/: Și El te va ocroti, cu aripa Sa :/
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Cu-ndurare El m-a ridicat
/: Cu-ndurare El m-a ridicat
Tot păcatul meu l-a uitat
În iubirea Sa găsesc odihnă
Şi mă simt eliberat. :/
Am trăit departe de Domnul meu
Am fugit de glasul Său,
Până când El inima mi-a atins (mi-a atins)
Cu iubire El m-a găsit.
Vreau să cânt acum îndurarea Sa
Şi tot haru-I nemeritat
Să-I închin iubirea şi viaţa mea (viaţa mea)
Tot ce sunt Lui să-I dăruiesc.
Cu-ndurare El m-a ridicat
Tot păcatul meu l-a uitat
În iubirea Sa găsesc odihnă
/: Şi mă simt eliberat :/ (3x)
/: El m-a eliberat :/
/: Iertare El mi-a dat :/
Cu-ndurare El m-a ridicat
Tot păcatul meu l-a uitat
În iubirea Sa găsesc odihna Lui...
Şi sunt pe veci eliberat !
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Dar eu nu mă tem
O lume întreagă stă în nepăsare
Și caută adăpost când vine-o încercare
/: Dar eu nu mă tem :/
În ceasul cel bun e stăpână pe toate
Când Domnul Îi vorbește i-e frică de moarte
/: Dar eu nu mă tem :/
Dar eu nu mă tem (Dar eu nu mă tem)
Chiar dacă cei din jur mă părăsesc
Dar eu nu mă tem (Dar eu nu mă tem)
Orice-ar veni (Orice-ar veni)
Viața mea (Viața mea)
E-n mâna celui ce-a murit pe lemn
Cu mine Îl chem și eu nu mă tem
Ades vine-ncercare, navalnic ca marea
Și norii negri grabnic întunecă zarea
/: Dar eu nu mă tem :/
Se spulberă gândul și orice speranță
Și nici măcar o clipă nu e siguranță
/: Dar eu nu mă tem :/
Iar oamenii cei răi mă-nconjoară cu ură
Din cupa lor să-mi dea să beau o picatură
/: Dar eu nu mă tem :/
Cu Domnul meu eu trec biruitor peste toate
Din apă și din foc să mă scape el poate
/: Dar eu nu mă tem :/
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Destinul tău (Nu suntem aici statornici)
Destinul tău e să învingi,
Când eşti căzut să te ridici.
Destinul tău l-a scris cândva, Isus.
Numele tău de mult e scris
În Cartea Vieţii, din Paradis,
Destinul tău e cerul Său, să ştii.
Nu suntem aici statornici,
O ţară avem şi ea e sus.
Calea se sfârşeşte acolo,
Când vom vedea toţi pe Isus.
Deci să te porţi cum e cinstit
De Tatăl tău ce te-a iubit
Şi te-a plătit cu mare preţ, să ştii.
“Pe braţul Meu Eu te-am purtat
Şi-am să te port neîncetat”,
El Dumnezeu spune aşa, în Cartea Sa.
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Din El, prin El și pentru El
Din El, prin El şi pentru El
Sunt toate lucrurile
Din El, prin El şi pentru El
Sunt toate lucrurile
A Lui să fie gloria
A Lui să fie gloria
A Lui să fie gloria
În veci de veci, Amin!
Viața din viața Sa
La Golgota ne-a dat
A îndurat El răstignit
Al lumii-ntregi păcat
Din inimă vrem să-i cântăm
Noi laudă în veci
Căci El a biruit și e
Triumfător pe veci
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După ploaie şi furtună
După ploaie şi furtună
Va veni o zi mai bună
Soarele va străluci mai luminos
După norul plin de ceaţă
O lumină se arată
E lumina Domnului Isus Hristos.
Cine se încrede-n Domnul, are viaţa mai frumoasă
Căci lumina Lui pătrunde, și o luminează ‘ndată
Dumnezeu de sus veghează, El le binecuvintează
Sufletele-acelor ce se-ncred în El.
Când avem probleme-n viaţă
Să cerem o luminare
De la Domnul nostru sfânt, Isus Hristos
Rugăciunea schimbă totul,
Schimbă mersul vieţii noastre
Zi de zi înspre mai bine cu Isus.
Stai o clipă, meditează,
Sufletu-ţi înviorează
Dumnezeu te cercetează chiar acum
Nu lăsa să treacă clipa,
Clipa mântuirii tale
Dă-I a ta viaţă astăzi lui Isus!
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Ești tot ce am
Isuse te iubesc mai mult
Decât iubesc orice pe-acest pământ
Ești tot ce-mi doresc!
Și toată viața mea ți-o închin
Cu tot ce sunt pe tine te slăvesc,
Eu te slăvesc!
Si îngerii te adoră!
Copii tăi te laudă!
Ești tot ce am,
Ești Domnul meu
Mă-ncredințez în brațul tău
Ești Domnul meu, ești Tatăl meu
Tu nu poți fi înlocuit!
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Frați, surori, cântați toți
Fraţi, surori cântaţi toţi şi vă bucuraţi,
Laudă şi mărire Domnului să-I daţi,
Noi eram străini ieri, azi suntem amici,
Ne-am apropiat prin sângele lui Hrist.
Să răsune: Aleluia!
Dumnezeu ne mântuie,
Ale noastre nume scrise-s
Pentru veci în cartea Lui.
Ne-am apropiat toţi dar nu de Sinai
Pe noi nu ne-nfrică nici un fel de grai
Un cuvânt al milei Domnul ne-a vorbit
Şi ne-a mângâiat prin sângele lui Hrist.
Numai prin credinţă noi acum trăim
Şi-n iubire sfântă către cer grăbim
Inimile noastre se înveselesc,
Vom trăi în veci prin sângele lui Hrist.
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Iubire, Iertare
Sunt multe monumente-n lume
Ce-s ridicate către cer
Dar ca Golgota nu-i nici unul
În univers în Israel
Al dragostei ce dăinuieşte
Din veşnicii în veşnicii
E ancora credinţei vie
Iertarea sfintei mântuiri
Iubire iertare o viaţă nouă-i Golgota
E preţul pe care l-a plătit Isus pentru viaţa ta.
Isus e jertfa ce-a fost dată
Pentru omenire pe pământ...
E ce-a avut mai scump un Tată
Pe singurul Său Fiu Cel Sfant
Şi astăzi în al Lui iubire
El te primeşte aşa cum eşti
Prieten ca El n-ai pe nimeni
Deschide-ți inima ca să-L primeşti.
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În această oră, Doamne, Te rugăm
În această oră, Doamne, Te rugăm
Să iei parte Tu cu noi,
Să ne asculţi când îţi cântăm
Şi Te lăudăm,
Căci totdeauna eşti cu noi
Să nu ne laşi părăsiţi nicicând,
Căci noi trăim doar cu Tine-n gând
Doar pe Tine te avem
Şi Ţie ne-nchinăm
/: Tu eşti al nostru mântuitor,
Minunat şi bun păstor.
Doar cu Tine vrem să fim
În cerul lin :/ în veci amin :/
Când ispite mari apar în viaţa mea
N-am pe nimeni ajutor,
Doar în Tine pururea să ne-ncredem noi
Veşnice ocrotitor.
Iar acuma Doamne noi îţi mulţumim.
Pentru bunătatea Ta,
Pentru dragostea dintâi şi iubirea Ta,
Vrem în veci să te slăvim.
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Îndeajuns mi-e, Doamne
Îndeajuns mi-e, Doamne, doar harul Tău!
Îndeajuns mi-e, Doamne, doar harul Tău!
Te laud, Doamne, Te preamăresc,
Îmi ridic mâinile spre cer şi Te slăvesc!
Îndeajuns mi-e, Doamne, Cuvântul Tău!
Îndeajuns mi-e, Doamne, Cuvântul Tău!
Îndeajuns mi-e, Doamne, iubirea Ta!
Îndeajuns mi-e, Doamne, iubirea Ta!
Mă-nchin în faţa tronului Tău!
Mă-nchin în faţa tronului Tău!
Cu Tine-n slavă curând voi sta!
Cu Tine-n slavă curând voi sta!
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Jos la picioarele-Ţi
Jos la picioarele-Ţi, stau adânc plecat
În prezenţa Ta, sunt îngenuncheat, sunt îngenuncheat.
Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare
Decât să îngenunchiez la tronul Tău
Copleşit de uimire, scăldat în iubire
Eu trăiesc doar pentru a Te lăuda.
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La Calvar
Uimit de atâta bogăţie
Ce am găsit-o Doamne-n Tin’
Mă-ntreb ce-aş fi fără de Tine
În viaţă acesta de suspin
Credinţa, Pacea, Dragostea
Ce le-am primit din mâna Ta
Pentru nimic nu le-aş schimba
Isus eşti fericirea mea.
La Calvar păcatul mi-e şters
La Calvar eu Har primesc
La Calvar, mântuire am în dar
Îţi mulţumesc Isus pentru Calvar.
Cine sunt eu să pot intra
Doamne-n împărăţia Ta
Nu merit şi nu voi putea
Să-Ţi răsplătesc Iubirea Ta
Dar pot să spun la toţi Isus
De harul Dragostei nespus
Ce se găseşte-n jerfa Ta
Veniţi şi voi la Golgota.
De n-ar fi Golgota
N-am ştii ce-I dragostea
N-am ştii ce-s bucurii
Nici zâmbet de copii
Eram pierduţi pe veci
Legaţi în lanţuri reci
În moarte şi păcat
Dar Isus, ne-a salvat.
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La Tine venim
La Tine venim, la Tine venim
Mântuiți în fața Ta noi stăm
Cu capul sus, cu inima plină
De laude Ție ne-nchinăm
Te preamărim, Te preamărim
Al Tău nume mare-L inălțăm
Căci ne-ai eliberat, lanțurile le-ai rupt,
Care ne-au robit
Noi Te iubim, noi Te iubim
Al Tău nume mare-L înălțăm
Căci în Tine e puterea, în Tine-i măreția
Prin care suntem biruitori
Ție ne-nchinăm, ție ne-nchinăm
Cu podoabe sfinte-n fața Ta stăm,
Laudă Ție Domnul meu
Domnește Tu printre noi
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Nu pot ști ce fi va mâine
Pentru noi e taină mare
Ce va fi în viitor
Poate e o zi cu soare
Poate e o zi cu nori
Insă ştiu că-ngrijorarea
S-o alung va trebui
Dumnezeu și îndurarea
În etern vor dăinui.
Nu pot şti ce fi va mâine
Însă ştiu că Dumnezeu
Se-ngrijește și de mine
Căci și eu sunt fiul Său
Parcă urc pe trepţi de aur
Către culmi de har ceresc
Şi zăresc măreţ tezaur
Oare când îl dobandesc?
Pe un nor de fericire
Curcubeu multicolor
Când voi fi in nemurire
Cu al meu Mântuitor.
Ce va fi e taină mare
S-ar putea s-ajung sărac
S-ar putea să n-am mâncare
Sau să n-am ce să îmbrac
Pentru flori şi pentru păsări
Dumnezeu e Tată bun
Şi eu vreau în orice vreme
Eu-l meu să I-l supun.
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Nu te-ndoi ci crede
Nu te-ndoi, ci crede că dincolo de nor
E-un soare şi mai dulce, şi mai strălucitor.
/: Nu norul este veşnic, ci soarele-i acel
Ce-nvinge şi rămâne stăpân în urmă El! :/
Nu te uita la tine, că eşti atât de slab,
Nici la vrăjmaşul care te-ar nimici degrab.
/: Nu te uita la ziduri, la porţile de fier,
La ura ce scrâşneşte, ci uită-te la cer! :/
Nu te-ndoi, ci crede că dincolo de tot
Veghează Dumnezeul puternic, Savaot,
/: Căci nici un păr nu-ţi cade şi nici o clipă nu-i,
Că nu-i nici o-ncercare decât prin voia Lui. :/
Iar dacă crezi puternic, nimica nu-i spre rău,
Ci totul se va-ntoarce spre-un şi mai bine-al tău.
/: Nu te-ndoi, ci crede că-n ceasul cel mai greu,
În fiecare clipă veghează Dumnezeu! :/
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Pentru noi, s-a ivit mântuirea
Pentru noi, s-a ivit mântuirea
Pentru noi, Cel de sus a murit
Pentru noi, s-a ivit izbăvirea
Pentru noi, Cel de sus s-a jertfit
Lăsaţi Duhul Sfânt să lucreze
Să ne elibereze, de blestem şi păcat
Lăsaţi, pe pământ fericirea
Dragostea şi iubirea ce Isus le-a lăsat
Cu Isus, vom zbura către stele
Cu Isus, spre o lume de vis
Cu Isus, trec ispitele grele
Cu Isus, vom zbura-n Paradis
Te-aşteptăm ca să vii Tu, Isuse
Aşteptăm slava Ta pe pământ
Aşteptăm împlinirile-Ţi spuse
Aşteptam să ne iei sus la cer.
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Poporașul Meu
Poporaşul meu, poporaşul meu, trezeşte-te
Poporaşul meu, poporaşul meu, trezeşte-te
/: Trezeşte-te nu dormi
Iată, iată vine mirele :/
Ia-ţi haina curată, Duhul cel din slavă, Duhul Sfânt
Ia-ţi haina curată, Duhul cel din slavă, Duhul Sfânt
/: Căci de mult eu tot aştept
A Mea nuntă ca să o încep :/
Şi-am să stau la masă, Cu a Mea mireasă, sus în cer
Şi-am să stau la masă, Cu a Mea mireasă, sus în cer
/: Şi-am să-i cânt din arfe vii
Cele mai frumoase melodii :/
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Răscumpărat din grea robie
Răscumpărat din grea robie
Sunt prin sângele mielului,
Mutat în sfântă-mpărăție
Eu sunt pe veci copilul lui.
Salvat, salvat, este acum sufletul meu,
Iertat, prin har, eu sunt pe veci copilul Sau.
Nu-i grai aici să poată spune,
Extazul sufletului meu,
Căci gloria prezenței Sale,
Cu mine este tot mereu.
Eu știu că voi vedea în slavă,
Pe Domnul meu cel adorat,
Ce zilnic m-a purtat pe brațe
Și-n noaptea grea cântări mi-a dat.
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Spală-mi Doamne gândul
Spală-mi Doamne gândul
Spală-mi Doamne viaţa
Vreau să fiu curat şi plăcut în faţa Ta.
Numai Tu urci zorii şi împrăştii ceaţa,
Numai Tu eşti scutul şi răsplata mea.
Spală-mi Doamne gândul
Spală-mi Doamne viaţa
Şi mă fă asemeni cu Tine mereu.
Numai Tu urci zorii şi împrăştii ceaţa
Numai Tu eşti scutul sufletului meu.
Spală-mi Doamne gândul
Spală-mi Doamne viaţa
Ia din mintea mea orice gând al celui rău.
Fă să fiu ca tine, să-ţi ascult povaţa
Şi să pot privi mereu în ochii Tăi.
Spală-mi Doamne gândul
Spală-mi Doamne viaţa
Când troiene reci fac să-mi pară clipa grea.
Adu primăvara, și topeşte gheaţa,
Ca să merg spre cer doar pe calea Ta.
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Sună Harfa
Sună harfa laudei mele numai pentru Dumnezeu
La nevoi şi la durere, Aleluia, îţi cânt mereu.
/: Toată viaţa cât trăiesc
Pe Isus îl preamăresc. :/
Fericit e cine are pe Domnul în ajutor
Cine Lui i se supune şi îi e ascultător.
/: Fie bine, fie rău
Domnul este scutul meu. :/
A creat tot universul Domnul prin al Său cuvânt
Pe bolnavi îi vindecase cât trăise pe pământ.
/: Şi pe mine m-a creat
Mântuire-apoi mi-a dat. :/
Aleluia, Aleluia să răsune ne ‘ncetat
Până Isus vine-n slavă astfel cum a cuvântat.
/: Deci şi tu inima mea
Cântă-I până-L vei vedea. :/
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Sunt aici, la dispozitia Ta
Sunt aici, la dispoziţia Ta,
Cheamă-mă, Te voi asculta.
Ogoarele sunt gata de recoltă
Dar lucrătorii sunt aşa puţini;
Mă dăruiesc, o, Doamne-n întregime
Ca să culeg recolta dintre spini.
E timpul potrivit pentru popoare,
Mai sunt în zgură încă mari comori,
Isus mai cheamă oameni în lucrare,
Să fie toţi cu El biruitori.
Suntem noi sare pentru lumea-aceasta
În întuneric suntem noi lumini
Trăim ca Domnu-n vorbă şi în faptă
Să ştie lumea că suntem creştini!
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Și dacă trăim (Noi suntem ai Domnului)
Domnul ne-a creat după chipul Său
El ne-a învăţat să urâm ce-i rău
Să nu ne mai întoarcem pe unde am fost
Că n-are nici un rost.
Nu mai vrem în lume să rătăcim
Vrem de azi viaţa cu El s-o trăim
Tot ce-avem să punem în mâna Lui
În mâna Domnului.
Și dacă trăim, pentru Domnul trăim
Şi dacă murim, pentru Domnul murim.
Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului
Și dacă trăim, pentru Domnul trăim
Şi dacă murim, pentru Domnul murim.
Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui
Nu putem să ştim dacă mâine în zori
Va fi o zi cu soare sau o zi cu nori
Însă știm ca Domnul va fi cu noi
La bine şi-n nevoi.
Hotărâţi-nainte vom alerga
Spre ceruri zi de zi ne vom îndrepta
Nici o clipă nu vom privi-napoi
Căci Domnul e cu noi!
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Te-am găsit
Te-am găsit pe munţii înalţi
Te-am găsit la margini de râu
Te-am găsit în parfumul de floare
Te-am găsit, Isuse, Te-am găsit.
Te-am găsit în cerul senin
Te-am găsit pe dealuri și stânci
Te-am găsit în pădurea-nverzită
Te-am găsit, Isuse, Te-am găsit.
Te-am găsit în fulgul de nea
Te-am găsit între stele şi nori
Te-am găsit în stropii de ploaie
Te-am găsit, Isuse, Te-am găsit.
Te-am găsit sus pe Golgota
Te-am găsit şi atunci mi-ai vorbit
Te-am găsit, fericirea mi-ai dat
Te-am găsit, Isuse, Te-am găsit.
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Te doresc doar pe Tine
Te doresc doar pe Tine, Isuse
Căci doar Tu-mi dăruieşti liniştea
Îmi conduci paşii pe calea vieţii
Calea ce duce la Dumnezeu.
Pe braţul Tău mă simt mereu păzit şi ocrotit
Păcate, griji şi îndoieli Tu mi le-ai mântuit
Pe drumul vieţii noi condu-mă Tu
Prin harul Tău vreau să rămân mereu copilul Tău.
Dragostea Ta îmi umple viaţa
Mă-ntăreşte-n necaz şi-n dureri
Căci în sângele Tău de pe cruce
Mi-ai dat Doamne iertarea pe veci.
Iar în inima mea zbuciumată
Vino Doamne şi dă-mi pacea Ta
Locuieşte Tu, Doamne, în mine
Călăuză fii Tu-n viaţa mea.
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Te voi înălța o Doamne
/: Te voi înălța o Doamne
Te voi binecuvânta
Și vreau să-ți dăruiesc pe veci inima mea :/
/: Inima mea îți predau o Doamne doar ție
Inima mea îți dăruiesc pentru vecie :/
/: Te voi înălța o Doamne
Te voi binecuvânta
Întodeauna vreau să fac doar voia Ta :/
/: Voia Ta să fie o Doamne-n viața mea
Să-mplinesc voia Ta nu voia mea :/
/: Te voi înălța o Doamne
Te voi binecuvânta
Vreau să stau în veci de veci la umbra Ta :/
/: La umbra Ta
La umbra aripilor tale
La umbra Ta
La umbra Ta găsești salvare:/
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Un cor îngeresc
/: Un cor îngeresc din cer se-aude chemând
O, păcătos vin la Isus, vino, vino. :/
/: Hai, hai la El nu mai sta
Azi Isus te cheamă, vino, vino :/ (vino)
/: Străin tu dacă eşti, de ce pribeag mai rătăceşti
N-auzi chemarea lui Isus, vino, vino. :/
/: Urcând sus pe Calvar, Isus şi-a dat viaţa-n dar
De-aceea astăzi te chemăm, vino, vino. :/
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Un nou început
Stăteai departe de El,
Fugeai de fața Lui mereu,
Și totuși dragostea Lui
Simțeai că te căuta, te copleșea.
Simți cum te cheamă mereu
Eternul din sufletul tău.
Stai și asculți cum bate ușor
La inima ta, al Cerului Domn.
Un nou început El poate să-ți dea
Chiar aici, chiar acum.
Din acestă zi până-n veșnicie
În dragostea-I divină te va purta,
El va fi mereu chiar lângă tine,
Vei fi pe veci al Lui
Lângă inima Sa te va purta.
Dureri și deznădejdi vin,
Mii de-ntrebări, mii de îndoieli
Dar când privești în ochii Lui
Te linistești, primești pacea Lui.
Un nou început El poate să-ți dea
Chiar aici, chiar acum.
Din acestă zi până-n veșnicie
Domnul cerului va fi tăria ta
Îți va fi mângâierea în deznădejde
Vei fi pe veci lipit de inima Sa
37

Veniți, creștini, la rugăciune
Veniţi, creştini, la rugăciune
În Casa Tatălui preasfânt,
/: Veniţi, de vă plecaţi genunchii
Şi fruntea voastră la pământ. :/
Bătrânii noştri de pe vremuri
Pe sub pământ altar aveau
/: Şi pe furiş, la miezul nopţii,
Veneau şi acolo se nchinau. :/
Azi masa Domnului e ntinsă,
Dar cei poftiţi nu vin la ea;
/: Ei n-aud glasului ce strigă:
„Veniţi, veniţi la masa Mea!“ :/
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Voi slăvi pe Mielul Gloriei
Voi slăvi pe Mielul Gloriei
Regelui regilor mă-nchin
Voi slăvi pe Mielul Gloriei
Regelui eu mă-nchin!
Şi mâinile mi le-nalţ
Şi-naintea Ta vin,
Mâinile mi le-nalţ
Şi mă bucur în Tin’
Îmi înalţ mâinile către cer
Lumea-ntreabă „De ce? ”
Eu le spun că-mi iubesc Regele
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Voia Ta
Ai plătit un preţ să-mi dai viaţă
Să trăiesc prin har azi mântuit,
N-am cuvinte Doamne să pot spune
Cât de drag îmi eşti şi-s fericit.
Numele mi-e scris în Cartea Vieţii
Şi doresc Isus cu orice preţ
Să rămân statornic în credinţă,
Să Te laud şi să Te slăvesc.
Voia Ta, nu voia mea
Să se facă Doamne-n viaţa mea
Să trăiesc cum Tu doreşti, o Domnul meu.
Toată roada Duhului Tău Sfânt
Zi de zi s-o am pe-acest pământ
Lumină să răspândesc mereu
În jurul meu.
Pacea Ta ce-ntrece orice lucru
Cunoştinţa-ntregului pământ
S-o reverşi în inimă Stăpâne,
Orice-ar fi să pot mereu să-Ţi cânt.
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Vrednic ești de cinste
/: Vrednic eşti de cinste şi-nchinare,
Ridicăm mâinile noastre
Înălţăm Numele Tău. :/
Ce mare eşti,
Şi ce mari minuni faci Tu
Şi ca Tine altul nu-i
Şi ca Tine altul nu-i
Ce mare eşti !
/: Vrem să spunem lumii despre Tine
Cum prin jertfa Ta pe cruce
Tuturor ne-ai arătat. :/
Căci Tu ești Domn!
Tu ești Domn cu-adevărat,
/: Şi ca Tine altul nu-i :/
Căci Tu eşti Domn! (Ce mare ești!)
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