
CARTE DE CÂNTECE 2018 - ROMANI

1a.  Saroră, saroră, saroră tă avas

/: Saroră, saroră, saroră tă avas, lă Dăvlăscă dileabas :/
/: Dileabas, sea o desa, Tucă Dăvla acana :/

/: Dileabas, dileabas, dileabas tucă Isusă, 
Tă avas, tă avas, tă avas tă alavăstă :/

/: Saroră, saroră, saroră tă avas, lă Dăvlăscă dileabas :/
/: Dileabas, sea o desa, Tucă Dăvla acana :/

/: Dileabas, dileabas, dileabas tucă Isusă, 
Tă avas, tă avas, tă avas tă alavăstă :/

1b.  Cu toții, cu toții, cu toții să venim

/: Cu toții, cu toții, cu toții să venim, lui Dumnezeu să-I 
cântăm :/
/: Cânt toată ziua, Ție Doamne :/

/: Cântăm, cântăm, cântăm Ție Isuse
Să venim, să venim, să venim la Cuvântul Tău :/

/: Cu toții, cu toții, cu toții să venim, lui Dumnezeu să-I 
cântăm :/
/: Cânt toată ziua, Ție Doamne :/

/: Cântăm, cântăm, cântăm Ție Isuse
Să venim, să venim, să venim la Cuvântul Tău :/

1c.  With everyone, with everyone, with everyone we come

/: With everyone, with everyone, with everyone we come, we 
sing to God :/
/: I sing all day, to you Lord :/

/: We sing, we sing, we sing to you Jesus
We come, we come, we come to Your Word :/

/: With everyone, with everyone, with everyone we come, we 
sing to God :/
/: I sing all day, to you Lord :/

/: We sing, we sing, we sing to you Jesus
We come, we come, we come to Your Word :/

2a.  Rodiav Tut, Dăvla

Rodiav Tut, Dăvla, man tă pazies-man, 
Că mă bi Tiro ă som but slabo, 
Putărea tă dăs-man, mă Tut tă slujiav,
Cai mă Tusa som, Isus zoralo.

Miri veața, Dăvla, si andă Tiră vast,

Mă Tută, Dăvla, mă camav,
Mă Tucă traieav, mă Tucă dileabav, 
Mă Tută, Dăvla, mă camav.

Rodiav Tut, Dăvla, man tă pazies-man, 
Că mă bi Tiro ă som but slabo, 
Putărea tă dăs-man, mă Tut tă slujiav,
Cai mă Tusa som, Isus zoralo.

Miri veața, Dăvla, si andă Tiră vast,
Mă Tută, Dăvla, mă camav,
Mă Tucă traieav, mă Tucă dileabav, 
Mă Tută, Dăvla, mă camav.

2b.  Eu Te rog Doamne

Te rog Doamne, pe mine să mă păzești,
Căci eu fără Tine sunt foarte slab,
Putere să-mi dai, ca eu să Te slujesc,
Căci eu cu Tine sunt puternic

Viața mea, Doamne, este în mâinile Tale,
Eu la Tine Doamne vreau,
Eu pentru tine trăiesc, eu Ție Îți cânt, 
Eu la Tine Doamne vreau

Te rog Doamne, pe mine să mă păzești,
Căci eu fără Tine sunt foarte slab,
Putere să-mi dai, ca eu să Te slujesc,
Căci eu cu Tine sunt puternic

Viața mea, Doamne, este în mâinile Tale,
Eu la Tine Doamne vreau,
Eu pentru Tine trăiesc, eu Ție Îți cânt, 
Eu la Tine Doamne vreau

2c.  I pray, Lord

I pray, Lord, that you will protect me,
Because without you I am very weak,
Give me power, so that I can serve you,
Because with you I am strong

My life, Lord, is in Your hands,
I want to be with you Lord,
For you I live, I sing to you,
I want to be with you

I pray, Lord, that you will protect me,
Because without you I am very weak,
Give me power, so that I can serve you,
Because with you I am strong

My life, Lord, is in Your hands,
I want to be with you Lord,
For you I live, I sing to you,
I want to be with you
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3a.  Mă Isusă, sea o des ajucărav

Mă Isusă, sea o des ajucărav,
Mă șundiom, Isusă, cai răpădo ăsi tă avăs.
/: O Isus, mă na janav odovca des cai ăs tă aves,
Opră, Dăvla, pașă Tută man tă lăs. :/

Slava, slava, aleluia 
Amară Dăvlăscă, 
Slava, slava, aleluia 
Amară Dăvlăscă!

Mă Isusă, sea o des ajucărav,
Mă șundiom, Isusă, cai răpădo ăsi tă avăs.
/: O Isus, mă na janav odovca des cai ăs tă aves,
Opră, Dăvla, pașă Tută man tă lăs. :/

/: Slava, slava, aleluia 
Amară Dăvlăscă, 
Slava, slava, aleluia 
Amară Dăvlăscă! :/

3b.  Te aștept, Isuse zi de zi

Te aștept, Isuse zi de zi,
Tu ai spus, Isuse, că în curând vei veni.
/: O Isuse, eu nu știu ziua când vei veni,
Sus, Doamne, lângă Tine voi fi :/

Slavă, slavă, aleluia
Dumnezeul nostru,
Slavă, slavă, aleluia
Dumnezeul nostru!

Te aștept, Isuse zi de zi,
Tu ai spus, Isuse, că în curând vei veni.
/: O Isuse, eu nu știu ziua când vei veni,
Sus, Doamne, lângă Tine voi fi :/

/: Slavă, slavă aleluia
Dumnezeul nostru,
Slavă, slavă, aleluia
Dumnezeul nostru! :/

3c.  I wait, Jesus, for you day to day

I wait, Jesus, for you day to day,
You said, Jesus, that you will soon return.
/: Oh Jesus, I don’t know the day when you will return,
Above, Lord, near You I will be :/

Praise, praise, hallelujah
Our God,
Praise, praise, hallelujah
Our God!

I wait, Jesus, for you day to day,
You said, Jesus, that you will soon return.
/: Oh Jesus, I don’t know the day when you will return,

Above, Lord, near You I will be :/

/: Praise, praise, hallelujah
Our God,
Praise, praise, hallelujah
Our God! :/

4a.  Ti zor, Dăvla, Tut camav

Ti zor, Dăvla, Tut camav,
Vorbănța n-aști pănav.
Pinjarăs miro ilo,
Că si, Dăvla, vov tristo.

Vorbănța n-aști pănav 
Sodă but me Tut camav.
Pinjarăs miro ilo 
Că Tut camăl Tut, Cristos.

/: Mă Tut camav, mă Tut camav,
Dăvla baro, me Tut camav. :/

Ti zor, Dăvla, Tut camav,
Vorbănța n-aști pănav.
Pinjarăs miro ilo,
Că si, Dăvla, vov tristo.

Vorbănța n-aști pănav 
Sodă but me Tut camav.
Pinjarăs miro ilo 
Că Tut camăl Tut, Cristos.

/: Mă Tut camav, mă Tut camav,
Dăvla baro, me Tut camav. :/

4b.  Puterea Ta, Doamne, pe Tine Te vreau

Puterea Ta, Doamne, pe Tine Te vreau,
În cuvinte nu pot spune.
Tu cunoști inima mea,
Căci inima mea, Doamne, este tristă.

În cuvinte nu pot spune
Cât de mult Te vreau.
Tu cunoști inimă mea
Pe Tine, Hristos, Te vreau.

/: Pe Tine Te vreau, pe Tine Te vreau,
Doamne mare, pe Tine Te vreau :/

Puterea Ta, Doamne, pe Tine Te vreau,
În cuvinte nu pot spune.
Tu cunoști inima mea,
Căci inima mea, Doamne, este tristă.

În cuvinte nu pot spune
Cât de mult Te vreau.
Tu cunoști inimă mea
Pe Tine, Hristos, Te vreau.

/: Pe Tine Te vreau, pe Tine Te vreau,
Doamne mare, pe Tine Te vreau :/
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4c.  Your power, Lord, I want you

Your power, Lord, I want you,
In words I can’t say.
You know my heart,
Because my heart, Lord, is sad.

In words I can’t say,
How much I want you.
You know my heart
You, Christ, I want.

/: I want you, I want you,
Great Lord, I want you :/

Your power, Lord, I want you,
In words I can’t say.
You know my heart,
Because my heart, Lord, is sad.

In words I can’t say,
How much I want you.
You know my heart
You, Christ, I want.

/: I want you, I want you,
Great Lord, I want you :/

5a.  O Dăl si istino

/: O Dăl si istino, verno Dăl ăsi man, 
Nanaștiav tă aracav sar Tută :/

/: Dăhăl man, dreptos cărăl mangă Vov, 
Dăhăl man, pă ratăsa tovăl man,
Dăhăl man, canilimnastar țidăl man :/

/: O Dăl si istino, verno Dăl ăsi man, 
Nanaștiav tă aracav sar Tută :/

/: Dăhăl man, dreptos cărăl mangă Vov, 
Dăhăl man, pă ratăsa tovăl man,
Dăhăl man, canilimnastar țidăl man :/

Dăhăl man, Dăhăl man
Dăhăl man, canilimnastar țidăl man

5b.  Dumnezeu este Adevărat

/: Dumnezeu este adevarat, Dumnezeu credincios eu am,
Nu pot găsi altul ca Tine :/

/: Mă iubește, dreptate îmi face El,
Mă iubește, cu săngele Său mă spală,
Mă iubește, de rău mă ferește :/

/: Dumnezeu este adevarat, Dumnezeu credincios eu am,
Nu pot găsi altul ca Tine :/

/: Mă iubește, dreptate îmi face El,
Mă iubește, cu săngele Său mă spală,
Mă iubește, de rău mă ferește :/

Mă iubește, Mă iubește
Mă iubește, de rău mă ferește

5c.  God is True

/: God is true, a faithful God I have,
I can’t find anyone else like You :/

/: He loves me, He gives me justice,
He loves me, He washes me with His blood,
He loves me, He protects me from evil :/

/: God is true, a faithful God I have,
I can’t find anyone else like You :/

/: He loves me, He gives me justice,
He loves me, He washes me with His blood,
He loves me, He protects me from evil :/

He loves me, He loves me
He loves me, He protects me from evil

6a.  O Dăl mangăl

O Dăl mangăl, manuș t-avăn avdes, 
Tumă tă patian, amară Dăvlăs, 
/: Că bi Lăscoro, n-avas ando traios
T-avăl ă pacea, hai Vov ando ilo :/

/: Amaro Dăl baro, Amaro Dăl lacio,
Amaro Dăl, o traios, cai Vov ă si lacio :/

O Dăl mangăl, manuș t-avăn avdes, 
Tumă tă patian, amară Dăvlăs, 
/: Că bi Lăscoro, n-avas ando traios
T-avăl ă pacea, hai Vov ando ilo :/

/: Amaro Dăl baro, Amaro Dăl lacio,
Amaro Dăl, o traios, cai Vov ă si lacio :/

6b.  Dumnezeu cheamă oamenii

Dumnezeu cheamă oamenii, ca să vină azi,
Să creadă în Dumnezeul nostru.
/: Căci fără El, nu intrăm în viața veșnică
Să vină pacea, și El în inimă :/

/: Căci Dumnezeul nostru e mare, căci Dumnezeul nostru e 
bun,
Căci Dumnezeul nostru e viața, căci El este bun. :/

Dumnezeu cheamă oamenii, ca să vină azi,
Să creadă în Dumnezeul nostru.
/: Căci fără El, nu intrăm în viața veșnică
Să vină pacea, și El în inimă :/

/: Căci Dumnezeul nostru e mare, căci Dumnezeul nostru e 
bun,
Căci Dumnezeul nostru e viața, căci El este bun. :/

�3



6c.  God calls people

God calls people, to come today,
To believe in our God.
/: Because without Him, we can’t enter into eternal life
To come peace, and Him into your heart:/

/: Our God is great, our God is good
Our God is life, because He is good :/

God calls people, to come today,
To believe in our God.
/: Because without Him, we can’t enter into eternal life
To come peace, and Him into your heart:/

/: Our God is great, our God is good
Our God is life, because He is good :/

7a.  Saroră dileabas

/: Saroră dileabas, lă Dăvlăs tă slavias :/

/: Haidin, haidin, haidin tă dileabas, 
Amară Dăvlăs tă slavias :/

/: Dăvla amă Tut slujias, amă Dăvla Tut tă slavias :/

/: Saroră dileabas, lă Dăvlăs tă slavias :/

/: Haidin, haidin, haidin tă dileabas, 
Amară Dăvlăs tă slavias :/

/: Dăvla amă Tut slujias, amă Dăvla Tut tă slavias :/

/: Haidin, haidin, haidin tă dileabas, 
Amară Dăvlăs tă slavias :/

7b.  Cu toții să cântăm

/: Cu toții să cântăm, pe Dumnezeu să-L slăvim :/

/: Haideți cu toții sa cântăm, 
pe Domnul nostru să lăudăm :/

/: Doamne noi pe Tine Te slujim, noi pe Tine Te slăvim. :/

/: Cu toții să cântăm, pe Dumnezeu să-L slăvim :/

/: Haideți cu toții sa cântăm, 
pe Domnul nostru să lăudăm :/

/: Doamne noi pe Tine Te slujim, noi pe Tine Te slăvim. :/

/: Haideți cu toții sa cântăm, 
pe Domnul nostru să lăudăm :/

7c.  With everyone we sing

/: With everyone we sing, we praise God :/

/: Let’s all sing together
to praise our Lord :/

/: Lord we serve you, we praise you :/

/: With everyone we sing, we praise God :/

/: Let’s all sing together
to praise our Lord :/

/: Lord we serve you, we praise you :/

/: Let’s all sing together
to praise our Lord :/

8a.  Isus, miro Isus

/: Gîndie-tut prala avdes, ti veața sar traies,
Co Isus ăs tă avăl, Vov tut sar aracăl :/

/: Isus miro Isus, Tu mangă trăbus, 
Isus Dăvla baro. :/

/: Ceri puv ăs tă natiol, 
lovă somnacai acion,
Ho Isus ăs tă avăl, amăn sar aracăl :/

/: Isus miro Isus, Tu mangă trăbus, 
Isus Dăvla baro. :/

8b.  Isus al meu, Isus

/: Găndește-te frate azi, viața ta cum o trăiești,
Că Isus va veni, pe tine cum te va găsi :/

/: Isus al meu, Isus Tu mie îmi trebuiești,
Isus Doamne mare :/

/: Cerul și pământul vor trece,
Aurul și banii vor pieri,
Isus va veni, pe noi cum ne va găsi :/

/: Isus al meu, Isus Tu mie îmi trebuiești,
Isus Doamne mare :/

8c.  Jesus, my Jesus

/: Think today brother, how you live your life,
Because Jesus will come, how will He find you :/

/: My Jesus, Jesus you need me,
Jesus, great Lord :/

/: The heavens and the earth will disappear,
Gold and money will perish,
Jesus will come, how will he find us :/

/: My Jesus, Jesus you need me,
Jesus, great Lord :/
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9a.  Andă cangări bășav 

/: Andă cangări bășav, To alav, Dăvla, șunav, 
Andă cocendă mă bășav, mila Tutar mă mangav :/

/: Hai sar, hai sar mă Tut camav,
Apsența, Dăvla, mă rorvav, 
Hai palal Tută mă mărav, ilăsa, Dăvla tut camav :/

Naes Tucă, Dăl baro, putărdean miro ilo,
/: Acanacăs mă dicav, palal Tută sar tă jav :/

/: Hai sar, hai sar mă Tut camav,
Apsența, Dăvla, mă rorvav, 
Hai palal Tută mă mărav, ilăsa, Dăvla tut camav :/

9b.  În biserică eu stau

/: În biserică eu stau, Cuvăntul Tău eu ascult în genunchi
Eu stau, milă de la Tine cer :/

/: Cât de mult pe Tine Te doresc
Cu lacrimi Doamne eu plâng, 
După Tine eu tânjesc, din inimă Te doresc :/

Iți mulțumesc Doamne mare, ai deschis inima mea
/: Acum eu văd cum să te urmez. :/

/: Cât de mult pe Tine Te doresc
Cu lacrimi Doamne eu plâng, 
După Tine eu tânjesc, din inimă Te doresc :/

9c.  In church I stay

/: In church I stay, Your Word I listen to on my knees
I stay, I ask you for mercy :/

/: How much I desire you 
With tears Lord I cry, 
I yearn for You, from my heart I desire you :/

Thank you great Lord, you opened my heart
/: Now I see how to follow you :/

/: How much I desire you 
With tears Lord I cry, 
I yearn for You, from my heart I desire you :/

10a.  Mă mangav

/: Mă mangav, Dăvla, tă pașiovav tă angaliată, 
Hai Tu man vecino tă incărăs. :/

/: Ma muc amăn, ma muc amăn, ma muc amăn, tă măras :/

Andal mandă, Dăvla, Tu mulean, andal mandă
Hai Tu ma muc man tă mărav

/: Ma muc amăn, ma muc amăn, ma muc amăn, tă măras :/

10b.  Eu cer Doamne

/: Eu cer Doamne, să mă apropii de brațul Tău
Și Tu veșnic să mă ții :/

/: Nu ne lăsa, nu ne lăsa, nu ne lăsa, să murim :/

Pentru mine Doamne Tu ai murit, pentru mine
Și Tu nu mă lăsa să mor

/: Nu ne lăsa, nu ne lăsa, nu ne lăsa, să murim :/

10c.  I ask Lord

/: I ask Lord, to come close to your strong arm
And for you to hold me forever :/

/: He doesn’t leave us, He doesn’t leave us, He doesn’t leave 
us, to die :/

For me Lord you died, for me
And you will not leave me to die

/: He doesn’t leave us, He doesn’t leave us, He doesn’t leave 
us, to die :/

11a.  Janav, Dăvla, odovca des

/: Janav, Dăvla, odovca des, bari mila man Tu dăs,
Tă silasa ureavăs, năvo traios Tu man dăs :/

/: Sila, Tutar, man si sila, sila but bari :/

Janav, Dăvla, odovca des, bari mila man Tu dăs,
Tă silasa ureavăs, năvo traios Tu man dăs

/: Sila, Tutar, man si sila, sila but bari :/

11b.  Știu Doamne Ziua Aceea

/: Știu, Doamne, ziua aceea, mare milă îmi vei da
Cu puterea Ta mă vei îmbrăca, viață nouă îmi vei da :/

/: Putere, de la Tine, eu am putere, putere foarte mare :/

Știu, Doamne, ziua aceea, mare milă îmi vei da
Cu puterea Ta mă vei îmbrăca, viață nouă îmi vei da

/: Putere, de la tine, eu am putere, putere foarte mare :/

11c.  I know Lord that day

/: I know, Lord, that day, great mercy you will give me
With your power you will clothe me, new life you will give me :/

/: Power, from you, I have power, very great power :/

I know, Lord, that day, great mercy you will give me
With your power you will clothe me, new life you will give me

/: Power, from you, I have power, very great power :/
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12a.  Sicavăl amăn o Dăl 

Sicavăl amăn o Dăl, tă na grișias,
Sicavăl amăn o Dăl, smărimă to vas, 
Sicavăl amăn o Dăl, lumina to vas 

/: Haidin tumă sară, mangăn lă Dăvlăs,
Haidin tumă sară, slavien lă Dăvlăs :/

Sicavăl amăn o Dăl, tă na grișias,
Sicavăl amăn o Dăl, smărimă to vas, 
Sicavăl amăn o Dăl, lumina to vas

/: Haidin tumă sară, mangăn lă Dăvlăs,
Haidin tumă sară, slavien lă Dăvlăs :/

12b.  Ne învață Dumnezeu

Ne învață Dumnezeu, sa nu greșim,
Ne învață Dumnezeu, smeriți să fim,
Ne învața Dumnezeu, lumină să fim

/: Haideți cu toții, chemați pe Dumnezeu,
Haideți cu toții, slăviți pe Dumnezeu :/ 

Ne învață Dumnezeu, sa nu greșim,
Ne învață Dumnezeu, smeriți să fim,
Ne învața Dumnezeu, lumină să fim

/: Haideți cu toții, chemați pe Dumnezeu,
Haideți cu toții, slăviți pe Dumnezeu :/

12c.  God teaches us

God teaches us, to not make mistakes, 
God teaches us, to be humble,
God teaches us, to be light.

/: Come everyone, call on God,
Come everyone, praise God. :/

God teaches us, to not make mistakes, 
God teaches us, to be humble,
God teaches us, to be light.

/: Come everyone, call on God,
Come everyone, praise God. :/

13a.  Acana tă uștias

Acana tă uștias,
Lă Dăvlăs tă slavias,
Cai o Dăl sigo avăl,
Se-a lă romăn Vov tă lăl.

/: Avăn romală,
Avăn co Dăl,
Sea o roma tă avăn!
Avăn romală,
Avăn co Dăl,
Viața veșnico Vov dăl! :/

Vazdăn tumară vasta 
Opră ji co nebesa 
Tă slavias la Dăvlăs 
Lă Dăvlăs lă Isusăs

/: Avăn romală,
Avăn co Dăl,
Sea o roma tă avăn!
Avăn romală,
Avăn co Dăl,
Viața veșnico Vov dăl! :/

13b.  Acum să ne ridicăm în picioare

Acum să ne ridicăm în picioare,
Pe Dumnezeu să-L slăvim,
În curând El va veni,
Și pe toți romii va răpi.

/: Veniți romi,
Veniți la Dumnezeu,
Toți romii să vină!
Veniți romi,
Veniți la Dumnezeu,
Viața veșnică El dăruiește! :/

Ridicați-vă mâinile sus 
Până la cer 
Să-L slăvim pe Dumnezeu
Pe Domnul Isus

/: Veniți romi,
Veniți la Dumnezeu,
Toți romii să vină!
Veniți romi,
Veniți la Dumnezeu,
Viața veșnică El dăruiește! :/

13c.  Now let’s stand

Now let’s stand up (Now we stand up on our feet),
To praise God (God to Him we praise),
Because He will come soon (Because soon He will come),
All the Romii he will rapture (And all Romii He will rapture).

/: Come Romii,
Come to God,
All Romii come!
Come Romii,
Come to God,
He gives eternal life! (Life eternal He gives “as a gift”) :/

Lift your hands up
Up to heaven
To praise God
To praise our Lord Jesus

/: Come Romii,
Come to God,
All Romii come!
Come Romii,
Come to God,
He gives eternal life! (Life eternal He gives “as a gift”) :/
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14a.  Carinc Tută, Dăvla, mă avav

Carinc Tută, Dăvla, mă avav,
Tă avăs pașă mandă.
Mi viața, Dăvla, tă gălăs,
Sea o des manța tă ovăs.

/: Dăhav-Tut, Isusă,
Dăhav-Tut sea ilăsa.
Bi Tiro na-știv tă aceav,
Tusa camav Dăvla tă ovav. :/

Toco Tucă, Dăvla, mă ducav,
Palal tută, Dăvla, ăs tă jav.
Janav tut man na mucăs,
Sila man Devla cam des.

/: Dăhav-Tut, Isusă,
Dăhav-Tut sea ilăsa.
Bi Tiro na-știv tă aceav,
Tusa camav Dăvla tă ovav. :/ x2

14b.  La Tine, Doamne, eu vin

La Tine, Doamne, eu vin,
Tu să privești spre mine.
Viața mea, Doamne, Tu să conduci,
În toate zilele să fii cu mine.

/: Te ador Isuse,
Te ador cu toată inima.
Fără Tine nu pot să rămân, 
Cu Tine vreau să rămân. :/

Doar pe Tine, Doamne, Te iubesc,
Doar pe Tine, Doamne, Te urmez.
Sunt sigur ca Tu nu mă părăsești,
Putere Doamne Tu îmi dai.

/: Te ador Isuse
Te ador cu toată anima
Fără Tine nu pot să rămân 
Cu Tine vreau să rămân :/ x2

14c.  I come to you Lord

To you, Lord, I come,
You look towards me
My life, Lord, you guide
Everyday be with me (In all days be with me)

/: I adore you Jesus,
I adore you with all my heart.
Without you I can’t remain,
I want to remain with you. (With you I want to remain) :/

Only you, Lord, I love,
Only you, Lord, I follow.
I am certain Lord that you will not leave me,
Power Lord you give me

/: I adore you Jesus,

I adore you with all my heart.
Without you I can’t remain,
I want to remain with you. (With you I want to remain) :/ x2

15a.  Upora si amăn

/: Upora si amăn,
Zașita si amăn 
Amară Dăvlăstar. :/

/: Ciavă cărdian amăn
Barvală Dăvlăscă,
Că san o Dăl o baro. :/

/: Upora si amăn,
Zașita si amăn 
Amară Dăvlăstar. :/

/: Ciavă cărdian amăn
Barvală Dăvlăscă,
Că san o Dăl o baro. :/

15b.  Sprijin avem

/: Sprijin avem,
Protecție avem
În Dumnezeul nostru. :/

/: Ne-ai făcut copiii Tăi
Dumnezeu bogat,
Căci Tu ești mare Dumnezeu. :/

/: Sprijin avem,
Protecție avem
În Dumnezeul nostru. :/

/: Ne-ai făcut copiii Tăi
Dumnezeu bogat,
Căci Tu ești mare Dumnezeu. :/

15c.  Support we have

/: Support we have,
Protection we have
In our God. :/

/: You made us your children
Rich God,
Because you are great God. :/

/: Support we have,
Protection we have
In our God. :/

/: You made us your children
Rich God,
Because you are great God. :/
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16a. Hăla co Cristos avdes aiaca sar san

/: Hăla co Cristos avdes aiaca sar san,
Hai păn Lăscă tu avdes tiro ilo.
Vov camăl tă șunăl tu rudimos 
Hai camăl tă ușuriel tiro traios. :/

/: Hai mă avav hai putrav tucă, Cristos, miro ilo.
Tă vazdăs, Cristos, avdes miro traios.
Muc t-ovăn tă vast, Dăvla, avdes pă mandă. :/

Hăla co Cristos avdes aiaca sar san,
Hai păn Lăscă tu avdes tiro ilo.
Vov camăl tă șunăl tu rudimos 
Hai camăl tă ușuriel tiro traios.

/: Hai mă avav hai putrav tucă, Cristos, miro ilo.
Tă vazdăs, Cristos, avdes miro traios.
Muc t-ovăn tă vast, Dăvla, avdes pă mandă. :/

16b.  Vino la Hristos așa cum ești

/: Vino la Hristos așa cum ești,
Spune-I ce este în inima ta.
El vrea să-ți asculte rugăciunea
Să ia povara din viața ta. :/

/: Și eu vin și iți deschid Ție, Hristos, inima mea.
Să ridici, Hristos, azi traiul meu.
Lasă ca mâinele Tale, Doamne, azi să fie peste mine. :/

Vino la Hristos așa cum ești
Spune-I ce este în inima ta
El vrea să-ți asculte rugăciunea
Să ia povara din viața ta

/: Și eu vin și iți deschid Ție, Hristos, inima mea.
Să ridici, Hristos, azi traiul meu.
Lasă ca mâinele Tale, Doamne, azi să fie peste mine. :/

16c.  Come to Christ as you are

/: Come to Christ as you are,
Tell Him what is in your heart.
He wants to listen to your prayer
And to take your burden from your life. :/

/: And I come and open to you, Christ, my heart.
Lift up, Christ, my life today.
Let your hands, Lord, be over me today :/

Come to Christ as you are,
Tell Him what is in your heart.
He wants to listen to your prayer
And to take your burden from your life. :/

/: And I come and open to you, Christ, my heart.
Lift up, Christ, my life today.
Let your hands, Lord, be over me today

17a.  Dăvlăsco anav vazdas opră

Dăvlăsco anav vazdas opră,
Că amaro Dăl camăl amăn.
Avdes amă chidineam amăn ată,
Andar o Dăl, că si amaro Dăl.

Că amaro Dăl camăl amăn,
Palal Păstă Vov gălăl amăn.
Tă jas, Lăs vastăstar tă astaras,
Că naști tovas ando raios
Corcoră amă bi Lăscoro,
Că Vov si o drom ando raios.

Dăvlăsco anav vazdas opră,
Că amaro Dăl camăl amăn.
Avdes amă chidineam amăn ată,
Andar o Dăl, că si amaro Dăl.

Că amaro Dăl camăl amăn,
Palal Păstă Vov gălăl amăn.
Tă jas, Lăs vastăstar tă astaras,
Că naști tovas ando raios
Corcoră amă bi Lăscoro,
Că Vov si o drom ando raios.

17b.  Mărim numele lui Dumnezeu

Mărim numele lui Dumnezeu
Pentru că Dumnezeul nostru ne vrea
Azi ne-am adunat în numele lui Dumnezeu
Căci El este Dumnezeul nostru

Dumnezeu ne vrea
Pe El să-L urmăm
De mâna Lui să ne ținem
Nu putem să fim în rai
Singuri fără El
Doar El este calea către rai

Mărim numele lui Dumnezeu
Pentru că Dumnezeul nostru ne vrea
Azi ne-am adunat în numele lui Dumnezeu
Căci El este Dumnezeul nostru

Dumnezeu ne vrea
Pe El să-L urmăm
De mâna Lui să ne ținem
Nu putem să fim în rai
Singuri fără El
Doar El este calea către rai

17c.  We glorify God’s name

We glorify God’s name (We increase the name of God)
Because our God wants us
Today we have gathered in God’s name
For He is our God

God wants us
Him we follow
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His hand we hold onto
We can’t be in heaven
Alone without Him
Only He is the way to heaven

We glorify God’s name (We increase the name of God)
Because our God wants us
Today we have gathered in God’s name
For He is our God

God wants us
Him we follow
His hand we hold onto
We can’t be in heaven
Alone without Him
Only He is the way to heaven

18a.  Dăvla, Tă Ciavăs Tu amăngă bicialdean

Dăvla, Tă Ciavăs Tu amăngă bicialdean,
Lăscoro anav Tu amăngă muclean.

/: Mangăn lă Isusăs,
Vov tumăngă but ducal, 
Pă ratăsa amăn iartiscărdeas,
Pă ratăsa amăn scapiscărdeas. :/

Dăvla, Tă Ciavăs Tu amăngă bicialdean,
Lăscoro anav Tu amăngă muclean.

/: Mangăn lă Isusăs,
Vov tumăngă but ducal, 
Pă ratăsa amăn iartiscărdeas,
Pă ratăsa amăn scapiscărdeas. :/

18b.  Doamne Tu pe Fiul Tău ai trimis

Doamne Tu pe Fiul Tău ai trimis,
În numele Lui noi trăim.

/: Chemați pe Isus,
Pentru că El vă iubește mult,
Prin sângele Lui suntem iertați,
Prin sângele Lui suntem scăpați. :/

Doamne Tu pe Fiul Tău ai trimis,
În numele Lui noi trăim.

/: Chemați pe Isus,
Pentru că El vă iubește mult,
Prin sângele Lui suntem iertați,
Prin sângele Lui suntem scăpați. :/

18c.  Lord you sent your Son

Lord you sent your Son,
In His name we live.

/: Call on Jesus,

Because He loves you a lot,
Through His blood we are forgiven.
Through His blood we are saved. :/

Lord you sent your Son,
In His name we live.

/: Call on Jesus,
Because He loves you a lot,
Through His blood we are forgiven.
Through His blood we are saved. :/

19a.  Ando traios amaro

/: Ando traios amaro, alo Dăvla To ceavo,
Hai mulo andal amăndă, cai amă tă traias :/

/: Man, Dăvla, araclean, naes, 
Man, Dăvla, but diclean, tă avăs,
Acana Tucă dileabav, tă barearav Tiro anav :/

Ando traios amaro, alo Dăvla To ceavo,
Hai mulo andal amăndă, cai amă tă traias

/: Man, Dăvla, araclean, naes, 
Man, Dăvla, but diclean, tă avăs,
Acana Tucă dileabav, tă barearav Tiro anav :/

19b.  În viața noastra

/: În viața noastra, a venit Doamne Fiul Tău
Și a murit pentru noi, ca noi să trăim :/

/: Pe mine, Doamne, m-ai găsit, îți mulțumesc
Pe mine, Doamne, m-ai văzut, ca să vii,
Eu acum Ție Îți cânt, ca să măresc numele Tău. :/

În viața noastra, a venit Doamne Fiul Tău
Și a murit pentru noi, ca noi să trăim

/: Pe mine, Doamne, m-ai găsit, îți mulțumesc
Pe mine, Doamne, m-ai văzut, ca să vii,
Eu acum Ție Îți cânt, ca să măresc numele Tău. :/

19c.  In our life

/: In our life, Lord Your Son came
And He died for us, so that we could live :/

/: You found me, Lord, thank you
You saw me, Lord, so that I would come
Now I sing to you, to lift up your Name :/

In our life, Lord Your Son came
And He died for us, so that we could live

/: You found me, Lord, thank you
You saw me, Lord, so that I would come
Now I sing to you, to lift up your Name :/
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20a.  Haidin saroră tă ușteas

Haidin saroră tă ușteas,
Amară Dăvlăs tă slavias,
Cai Pi blagoda Vov dinea 
Hai Piri vorba amăngă muclea.

Aleluia mă can pănav 
Amară Dăvlăs tă slavias,
Cai Pi blagoda Vov dinea 
Hai Piri vorba amăngă muclea

Haidin saroră tă ușteas,
Amară Dăvlăs tă slavias,
Cai Pi blagoda Vov dinea 
Hai Piri vorba amăngă muclea.

/: Aleluia mă can pănav 
Amară Dăvlăs tă slavias,
Cai Pi blagoda Vov dinea 
Hai Piri vorba amăngă muclea :/

20b.  Haideți cu toți să ne ridicăm

Haideți cu toți să ne ridicăm,
Haideți toți să-L slăvim pe Dumnezeu,
Pentru că Dumnezeu ne-a dat harul Său
Și Cuvântul său ni l-a lăsat.

Aleluia eu voi spune
Pe Dumnezeul nostru să-L slăvim,
Harul Său El ne-a dat
Și Cuvântul Său ne-a lăsat

Haideți cu toți să ne ridicăm,
Haideți toți să-L slăvim pe Dumnezeu,
Pentru că Dumnezeu ne-a dat harul Său
Și Cuvântul Său ni l-a lăsat.

/: Aleluia eu voi spune
Pe Dumnezeul nostru să-L slăvim,
Harul Său El ne-a dat
Și Cuvântul Său ne-a lăsat :/

20c.  Come everyone let’s stand

Come everyone let’s stand,
Come everyone let’s praise God,
Because God gave us His grace
And He left us with His Word. (And His Word He left us)

Hallelujah I will say
Our God we praise,
His Grace He gave us
And His Word He left us

Come everyone let’s stand,
Come everyone let’s praise God,

Because God gave us His grace
And He left us with His Word. (And His Word He left us)

/: Hallelujah I will say
Our God we praise,
His Grace He gave us
And His Word He left us :/

21a.  Sicavăl amăn o Dăl tă jas pala Lăstă

Sicavăl amăn o Dăl tă jas pala Lăstă,
Sicavăl amăn o Dăl tă slujias Lăscă.
/: Pănas că dehas Les, amă sicavas Lăs. :/

/: Blagoslovie amăn, Dăvla, acana,
Sar bășas anglal Tută ame, Dăvla, acana. :/

Sicavăl amăn o Dăl tă jas pala Lăstă,
Sicavăl amăn o Dăl tă slujias Lăscă.
/: Pănas că dehas Les, amă sicavas Lăs. :/

/: Blagoslovie amăn, Dăvla, acana,
Sar bășas anglal Tută ame, Dăvla, acana. :/

21b.  Dumnezeu ne învață să-L urmăm

Dumnezeu ne învață să-L urmăm,
Dumnezeu ne învață să-L slujim.
/: Noi spunem că-L iubim, dar oare Îi arătăm. :/

/: Doamne binecuvintează-ne acum
Așa cum stăm înaintea Ta, Doamne, acum. :/

Dumnezeu ne învață să-L urmăm,
Dumnezeu ne învață să-L slujim.
/: Noi spunem că-L iubim, dar oare Îi arătăm. :/

/: Doamne binecuvintează-ne acum
Așa cum stăm înaintea Ta, Doamne, acum. :/

21c.  God teaches us to follow Him

God teaches us to follow Him
God teaches us to serve Him
/:We say that we love Him, but do we show Him. :/

/: Lord bless us now
As we stand before you, Lord, now. :/

God teaches us to follow Him
God teaches us to serve Him
/:We say that we love Him, but do we show Him. :/

/: Lord bless us now
As we stand before you, Lord, now. :/
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22a.  Cana barearăl Tut 

Cana barearăl Tut tiri cangări, 
Taro canilipă trăbul tă nașăl, 
Că hulearăs Dăvla Ti zor, Ti puterea, 
Tiri eag, To sfînto Duhos,
Cana barearăl Tut tiri cangări, 
Ceacimnasa hai sea ilăsa.

/: Ceacimnasa, Dăvla, barearavtut 
Ceacimnasa, Dăvla, barearavtut
Ceacimnasa, Dăvla, barearavtut
Că avilean, hai amăn Tu scapiscărdean :/

Cana barearăl Tut tiri cangări, 
Taro canilipă trăbul tă nașăl, 
Că hulearăs Dăvla Ti zor, Ti puterea, 
Tiri eag, To sfînto Duhos,
Cana barearăl Tut tiri cangări, 
Ceacimnasa hai sea ilăsa.

/: Ceacimnasa, Dăvla, barearavtut 
Ceacimnasa, Dăvla, barearavtut
Ceacimnasa, Dăvla, barearavtut
Că avilean, hai amăn Tu scapiscărdean :/

/: Ceacimnasa, Dăvla, barearavtut 
Ceacimnasa, Dăvla, barearavtut
Ceacimnasa, Dăvla, barearavtut
Că avilean, hai amăn Tu scapiscărdean :/

22b.  Când Te mărește

Când Te mărește biserica Ta
De la rău Tu ne ferești,
Să cobori Doamne puterea ta, puterea ta
Focul Tău, Sfântul Tau Duh,
Când Te mărește biserica Ta, 
Cu adevărat și cu toată inima

/: Cu adevărat, Doamne, eu Te măresc
Cu adevărat, Doamne, eu Te măresc
Cu adevărat, Doamne, eu Te măresc
Căci ai venit, și pe noi Tu ne-ai scăpat :/

Când Te mărește biserica Ta
De la rău Tu ne ferești, 
Să cobori Doamne puterea ta, puterea ta
Focul Tău, Sfântul Tau Duh,
Când Te mărește biserica Ta, 
Cu adevărat și cu toată inima

/: Cu adevărat, Doamne, eu Te măresc
Cu adevărat, Doamne, eu Te măresc
Cu adevărat, Doamne, eu Te măresc
Căci ai venit, și pe noi Tu ne-ai scăpat :/

/: Cu adevărat, Doamne, eu Te măresc
Cu adevărat, Doamne, eu Te măresc
Cu adevărat, Doamne, eu Te măresc

Căci ai venit, și pe noi Tu ne-ai scăpat :/

22c.  When You are Praised

When your church praises you (lifts you up),
From evil you protect us, 
May your power come down Lord, your power,
Your fire, Your Holy Spirit,
When your church praises you, 
With truth and all their heart.

/: Truly, Lord, I praise you
Truly, Lord, I praise you
Truly, Lord, I praise you
Because you came, and you saved us  :/

When your church praises you (lifts you up),
From evil you protect us, 
May your power come down Lord, your power,
Your fire, Your Holy Spirit,
When your church praises you, 
With truth and all their heart.

/: Truly, Lord, I praise you
Truly, Lord, I praise you
Truly, Lord, I praise you
Because you came, and you saved us  :/

/: Truly, Lord, I praise you
Truly, Lord, I praise you
Truly, Lord, I praise you
Because you came, and you saved us  :/

23a.  O Del Avel

O Del Avel, O Del Avel, O Del Avel,
Te lel amen.

/: Osana, Amin, Osana
O Aleluia, Maranata :/

Vov si jivdo, Vov si jivdo, Vov si jivdo,
Ando ilo.

/: Osana, Amin, Osana
O Aleluia, Maranata :/

Vov si t-avel, Vov si t-avel, Vov si t-avel,
Te lel amen.

/: Osana, Amin, Osana
O Aleluia, Maranata :/

23b.  El vine iar

El vine iar, El vine iar, El vine iar,
Ca să ne ia.

/: Osana, Amin, Osana
O Aleluia, Maranata :/

El este viu, El este viu, El este viu,
În imină.

/: Osana, Amin, Osana
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O Aleluia, Maranata :/

El va veni, El va veni, El va veni,
Ne va rapi.

/: Osana, Amin, Osana
O Aleluia, Maranata :/

23b.  He comes again

He comes again, He comes again, He comes again,
To take us.

/: Hosannah, Amen, Hosannah
O Hallelujah, Maranata :/

He is alive, He is alive, He is alive,
In our hearts.

/: Hosannah, Amen, Hosannah
O Hallelujah, Maranata :/

He will come, He will come, He will come,
To take us (literally “to rapture us”).

/: Hosannah, Amen, Hosannah
O Hallelujah, Maranata :/
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