
A bătut la uşa ta Cineva

A bătut la uşa ta Cineva
Şi n-a deschis nimenea.
În tăcerea negrei nopţi stă un om şi plânge,
/: Faţa Lui e numai răni, pieptul numai sânge. :/

Cine eşti străin pribeag, cine eşti?
De-al cui dor Tu pribegeşti?
Pentru cine Te-au brăzdat bice fără număr?
/: Ce povară Ţi-a lăsat rana de pe umăr? :/

Eu sunt Robul ce slujesc tuturor
Un Om al durerilor
Nimeni plată nu Mi-a dat, numai spini şi ură
/: Numai roşii trandafiri, pieptul Mi-l umplură. :/

Eu sunt Pâinea ce S-a frânt lumii-ntregi
Şi sunt Vinul noii legi!
N-am venit să plâng în drum răni usturătoare,
/: Plâng pe cei ce pierd acum ultima chemare. :/
 
A bătut la uşa ta Cineva,
O, deschide-I, nu mai sta!
Nu-L lăsa să plece trist, poate niciodată
/: Mâna Lui la uşa ta n-are să mai bată! :/
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Calea e, Iisus

Calea e, Iisus 
Calea e, Iisus
Calea spre Dumnezeu e una și
Calea e, Iisus

O fi la dreapta?
Nu, nu, nu
O fi la stânga?
Nu, nu, nu
O fi napoia mea?
Nu, nu, nu
Calea este doar una.

O fi mai multe căi?
Nu, nu, nu
O fi alți dumnezei?
Nu, nu, nu
Cu trenul poți s-ajungi? 
Nu, nu, nu
Drumul este doar unul.
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Aceasta e ziua Domnului

/: Aceasta e :/ /: ziua Domnului :/
/: Veseli să fim :/ /: să ne bucurăm :/
Aceasta e, ziua Domnului,
Veseli să fim, să ne bucurăm;
/: Aceasta e :/ ziua Domnului.

/: El ne-a creat :/ /: și ai Lui suntem :/
/: Lui ne-nchinăm :/ /: pe El Îl slăvim :/
El ne-a creat, si ai Lui suntem,
Lui ne-nchinăm, pe El Îl slăvim;
/: El ne-a creat :/ și ai Lui suntem.

/: Noi rătăceam :/ /: dar El ne-a iubit :/
/: Nu-L cunoşteam :/ /: dar El S-a jertfit :/
Noi rătăceam, dar El ne-a iubit,
Nu-L cunoşteam, dar El S-a jertfit;
/: Noi rătăceam :/ dar El ne-a iubit.

/: Iisus e Domn :/ /: vine în curând :/
/: Vom moşteni :/ /: cu El cerul sfânt :/
Iisus e Domn, vine în curând,
Vom moşteni, cu El cerul sfânt;
/: Iisus e Domn :/ vine în curând.
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Ai plătit un preţ să-mi dai viaţă

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-ai scris în Cartea Vieţii
Şi doresc, Iisus, cu orice preţ
Să rămân statornic în credinţă
Să te laud şi să Te slăvesc.

R:  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
Cunoştiinţa-ntregului pământ
Să-o reverşi în inimă, Stăpâne
Orice-ar fi să pot mereu să-Ţi cânt.

R:
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Doamne, eşti 

Doamne, eşti 
Mai scump ca argintul,
Doamne, eşti 
Mai scump ca aurul,
Nu-i nimic în lume să îmi placă,
Tot ce vreau, Iisuse, eşti doar Tu.

Calea ce duce sus în ceruri

Calea ce duce sus în ceruri
Este doar Iisus Hristos,
Cale spre Tatăl, spre bucurie
Este doar Iisus Hristos.

R:  Nici o altă cale, 
  Nici o altă cale
  Nu are omul păcătos,
  Calea ce duce sus în ceruri
  Este doar Iisus Hristos.
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Am bucurie ca fântâna

/: Am bucurie ca fântâna  :/x3
În inima mea

/: Am o pace ca o mare :/x3
În inima mea

/: Am iubire ca un fluviu :/x3
În inima mea

De ce?

/: Fiindcă Iisus e cu mine :/x3
În inima mea

I’ve Got Peace Like a River

/: I’ve got joy like a fountain :/x3
In my soul

/: I’ve got peace like a river :/x3
In my soul

/: I’ve got love like an ocean :/x3
In my soul
Why?

/: Because Jesus is with me :/x3
In my soul
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Iisus iubește pe fiecare

Iisus iubește pe fiecare
Pe fiecare, pe fiecare
Iisus iubește pe fiecare
Iisus iubește pe toti!

R:  Iubește copii, iubește părinții
   Iubește copii, iubește părinții

  Ma iubește pe mine
  Te iubește pe Tine
  Iisus iubește pe toti!

Cerul e un loc minunat

Cerul e un loc minunat
Plin de har și slavă 
Vreau să-l văd pe Domnul meu
Cerul e un loc minunat

Rege-al Regilor

/: Rege-al regilor,
Domn al domnilor
Glorie, aleluia :/

R:  /: Iisus, Prinț al păcii,
  Glorie, aleluia :/
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Am cămin

/: Am cămin mai sus de nori 
În ţara gloriei :/x3
Când vine Iisus

R:  Da Iisus, da Iisus, aminteşte-mă
  Da Iisus, da Iisus, aminteşte-mă
  Da Iisus, da Iisus, aminteşte-mă
  Când Tu vei veni!

/: Jos port crucea, 
Sus cununa-n ţara gloriei :/x3
Când vine Iisus.

R:

/: Dacă îl primeşti pe Iisus, 
În veci vei trăi :/x3
Când vine Iisus.

R:

/: Iisus ne va duce-acasă-n 
Țara gloriei, :/
Când vine Iisus!

R:
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El e Domn

El e Domn, El e Domn,
El din morţi a înviat şi este Domn!
Toţi se vor pleca, vor mărturisi:
“Iisus Hristos e Domn!”

El e Domn, El e Domn,
El la cer Sa înălţat şi este Domn!
Toţi se vor pleca, vor mărturisi:
“Iisus Hristos e Domn!”

El e Domn, El e Domn,
El cu slavă va veni, căci este Domn!
Toţi se vor pleca, vor mărturisi:
“Iisus Hristos e Domn!”

Schimba-mi Inima

/: Schimbă-mi inima
Fă-mă mai curat
Mai real, mai sfânt,
Mai adevărat. :/

R:  Tu eşti olarul
  Iar eu lutul
  Fă-mă să semăn
  Doamne cu tine.
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Duhul Domnului
(The Spirit of the Lord)

/: Duhul Domnului este putere
Duhul Domnului e tăria mea
Duhul Domnului este putere
Îmi dă victoria :/

R:  Cel ce e-n noi e mai tare
  Decât duhul veacului
  Suntem mai mult decât biruitori
  Prin puterea Domnului

Mare Dumnezeu avem

Mare Dumnezeu avem
Mare Dumnezeu avem
El e cel mai mare
În slava și-n splendoare
Mare Dumnezeu avem

Mare Dumnezeu avem
Mare Dumnezeu avem
Îngerii-n lumină 
Lui I se închină
Mare Dumnezeu avem
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Chiar dacă plouă

Chiar dacă plouă, 
Chiar dacă toarnă 
Oriunde eu merg, 
Ȋn Tine mă-ncred
Ȋn lumina zilei, 
Sau bezna nopţii
Ȋn Tine mă-ncred cu viaƫa mea.

R:  /: Doar în Tine 
  Eu mă-ncred :/x3

Chiar dacă plouă, 
Chiar dacă toarnă 
Oriunde eu merg, 
Ȋn Tine mă-ncred
Ȋn lumina zilei, 
Sau bezna nopţii
/: Ȋn Tine mă-ncred cu viaƫa mea. :/x3
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Cum doreşte un cerb

Cum doreşte un cerb izvor de apă,
Aşa eu Te doresc.
Tu eşti singura mea nădejde,
Să Te laud eu tânjesc.

R:  Tu eşti scut şi tăria mea,
  Şi Ţie-ţi dau toată inima,
  Tu eşti singura mea nădejde,
  Să Te laud eu tânjesc

Tu mi-ești prieten si îmi ești frate
Totuși Domn si Împărat
Sunt unit cu Tine în viață
Și în moarte neîncetat

R:

Mai presus de orice comoară
Prețuiesc iubirea Ta
Ești izvor de bucurie
Tu ești totul în viața mea

R:
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As the Deer

As the deer panteth for the water,
So my soul length after thee.
You alone are my heart’s desire,
And I long to worship thee.

R:  You alone are my strength, my shield,
      To you alone may my spirit yield,
      You alone are my heart’s desire,
      And I long to worship thee.

You’re my friend and you are my brother
Even though you are a king
I love you more than any other
So much more than anything

R:

I want you more than gold or silver,
only you can satisfy.
You alone are the real joygiver,
and the apple of my eye.

R:
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Dacă stai sub ocrotirea

Dacă stai sub ocrotirea
Celui prea înalt, la umbra Lui
Zici despre Domnul : El e scăparea
Domnul meu în care mă-ncred.

R:  O mie să cadă alături de Tine
  Şi zece mii, la dreapta Ta, 
  De vor cădea
  Cu ochii priveşte 
  Să vezi răsplătirea
  A celui rău, dar harul Său, 

    Te va salva.

Să nu te temi nici de săgeata
Şi nici de groaza din întuneric
El te v-ascunde sub aripa Lui
Căci pavăză este credinţa Lui.

R:

Pentru că zici :"El e–adăpostul "
Şi faci din El scăparea ta
Nenorocirea şi nici urgia
De cortul tău nu se v–apropia.

R:
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Doamne, numele-Ţi înalţ                                   

/: Doamne, numele-Ţi înalţ,
Doamne laudă-Ţi cânt Ţie,
Fericit sunt că Te am,
Fericit de-a Ta iertare. :/
 
R:  Tu ai venit pe pământ 

  Să ne salvezi
  Sus pe cruce Te-ai jertfit, 
  Iertaţi să fim
  De pe cruce în mormânt
  Din mormânt sus la cer
  Să fii înălţat mereu!

Fii viteaz

/: Fii viteaz, fii tare
Căci Domnul Dumnezeu e cu tine :/

R:  Nu am nici o frică 
  Nu mă descurajez
  Căci eu stau ȋn credinţă şi biruiesc
  Hai să stăm în credinţă să biruim
  Căci Domnul Dumnezeu e cu tine
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Lord I Lift Your Name on High

Lord I lift your name on high
Lord I love to sing your praises
I'm so glad you are in my life
I'm so glad you came to save us.

R:  /: You came from heaven to earth, 
to show the way
From the earth to the cross, 
my debt to pay
From the cross to the grave, 
from the grave to the sky
Lord I lift your name on high. :/

M-am hotarat sa-L urmez pe Iisus

/: M-am hotarat sa-L urmez pe Iisus: /x3
Si inapoi, eu nu voi da.

/: Nimic nu ma va clinti pe cale :/x3
Si inapoi, eu nu voi da.

/: In urma-i lumea nainte-i Iisus :/x3
Nu-i drum-napoi, nu-i drum-napoi.

/: Renunt la lume, dar nu la Isus :/x3
Caci nu voiesc sa merg-napoi.

�16



Domnu-I bun orişicând

R:  Domnu-I bun orişicând
  Recunoscător laudă vreau 
  Să-I cânt
  Domnu-I bun orişicând
  Chiar şi-n noaptea grea, 
  Mă va lumina
  /:Domnu-I bun:/ orişicând

Dacă treci prin valea morţii
Şi sunt umbre-n jurul tău
Mâna Lui te va conduce
Ocrotit să fii de rău
A promis că nu te lasă
Nu te uită, nu eşti părăsit

R:

Când trăiam cu toţi în noapte 
Dragostea-I şi-a arătat 
Tatăl bun, cel Sfânt, din ceruri
Pe Iisus jertfă L-a dat
Şi-acum liberi de păcate
Îndurarea Lui o vom cânta

R:
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Domnul lui Noe

Domnul lui Noe i-a spus că va fi potopul
Domnul lui Noe i-a spus că va fi potopul
Și să scoată pe copii din apă, copiii Domnului

R:  Plouă, e soare, 
  Îl dăm glorie glorie glorie
  Plouă, e soare, 
  Îl dăm glorie glorie glorie
  Plouă, e soare, Îl dăm glorie glorie
  Copiii Domnului

Domnul lui Noe i-a spus să facă o arcă
Domnul lui Noe i-a spus să facă o arcă
Și să scoată pe copii din apă, copiii Domnului

R:

Atunci animalele 
Veneau două câte două
Atunci animalele 
Veneau două câte două
Elefanții, cangurii și struții
Copiii Domnului

R:
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Domnul mare e

R:  /: Domnul mare e,
  Puternic și tare,
  Nimic nu-l prea greu pentru El! :/

Și munții-s ai Lui,
Și marea e a lui,
Și cerul tot el l-a creat.
Domnul mare e,
Puternic și tare,
Nimic nu-l prea greau pentru El!

R:

Și eu sunt a Lui,
Și tu ești a Lui,
Și toți împreaună a Lui.
Domnul mare e,
Puternic și tare,
Nimic nu-l prea greau pentru El!
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Domnul ne-a creat după chipul Său

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.

R:  /: Căci dacă trăim , 
  Pentru Domnul trăim
  Şi dacă murim ,
  Pentru Domnul murim.
  Fie că trăim , fie că murim
  Noi suntem ai Domnului :/ 

Nu putem să ştim dacă mâine în zori
Va fi o zi cu soare ori o zi cu nori
Ştim însă ca Domnul va fi cu noi 
La bine şi-n nevoi.
Hotărâţi-nainte vom alerga
Spre ceruri zi de zi ne vom înălţa
Nici o clipă nu vom privi-napoi 
Căci Domnul e cu noi !

R:
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Dumnezeu e dragoste

/: Dumnezeu e dragoste :/
Dumnezeu cel veşnic
Domn al păcii
Dumnezeu e dragoste.

/: Dumnezeu e adevăr :/
Dumnezeu cel veşnic
Domn al păcii
Dumnezeu e adevăr.

/: Dumnezeu e lumina mea :/
Dumnezeu cel veşnic
Domn al păcii
Dumnezeu e lumina mea.

/: Dumnezeu e speranța mea :/
Dumnezeu cel veşnic
Domn al păcii
Dumnezeu e speranța mea
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Jos la picioarele-Ți

Jos la picioarele-Ţi, 
Stau adânc plecat
În prezenţa Ta 
/: sunt îngenuncheat :/x2

R:  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.

What a mighty God we serve

What a mighty God we serve
What a mighty God we serve
All the angels said it
Heaven and earth declare it
What a mighty God we serve

What a mighty God we serve
What a mighty God we serve
Angels bow before Him
Heaven and earth adore Him
What a mighty God we serve
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Dumnezeu e tăria mea

Când în zare se iveşte 
Solul celui necurat
Dumnezeu e tăria mea.
Când armatele de demoni 
Cerul l-au întunecat 
Dumnezeu e tăria mea.
Când tot iadul stă-n picioare 
Pregătit pentru război,
Când simt că sufletul se zbate 
Prins în cursa grea,
Mă aplec în rugăciune 
Şi aştept ajutorul slavei ,
Dumnezeu e tăria mea.

R: Dumnezeu e tăria mea,
Adăpost pentru sufletul meu
Ajutor când povara e grea
Dumnezeu e tăria mea.

Dumnezeu are putere 
Şi în cer şi pe pământ
Dumnezeu e tăria mea.
Tot ce-n lume se întâmplă
Este scris şi în cuvânt, 
Dumnezeu e tăria mea.
Încercarea când e mare,
Şi se pare că mă-ngroapă
Întunerecul de-i mult 
Şi nu mai pot vedea
Plec şi fruntea şi genunchii,
Dar înalţ spre ceruri Duhul
Dumnezeu e tăria mea.
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E-o minune

E-o minune când soarele-apune
Minune din veşnicii
Dar mai mare-i minunea din inimă
E minunea că El m-a iubit.

R:  Minunat e Domnul meu
  Mai minunat e El
  Decât orice pe pământ (şi-n cer)
  Minunat e Domnul sfânt.

E-o minune şi vara şi iarna
Şi cerul înstelat
Dar mai mare-i minunea din inimă
E minunea că El m-a salvat.

R:

E-o minune întreaga făptură
Minune din veşnicii
Dar mai mare-i minunea din inimă
E minunea că El va veni.

R:
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Evanghelia / Suntem o familie

/: Cerul si pământul, 
Ne spune Cuvântul,
Vor pieri.
Un lucru rămâne 
Peste timp și vreme pe vecii. :/

R:  Evanghelia, Evanghelia, 
  Evanghelia are putere!  Are!
  Evanghelia, Evanghelia, 
  Evanghelia nici când nu piere!

/: Ne-a fost dăruită, 
Cu sânge stropită 
La calvar
N-are asemănare, 
Sub întregul soare sau hotar :/

R:

/: Suntem o familie unită,
Suntem o familie reală:
Familia care iubește,
Familia Domnului Iisus! :/

/: Ce minunat e să fii într-o familie,
Familia sfântă-a Domnului Iisus! :/

�25



Fii binecuvântat                                      

Fii binecuvântat
Când pământul e săturat
Când ploaia dă peste el
Fii binecuvântat!

Fii binecuvântat!
Când mă aflu pe pământ uscat
Și pășesc singur prin pustiu
Fii binecuvântat

R:  Fiecare laudă Ție ți-o dau
    Când noaptea se apropie
    Te voi lăuda!
    Binecuvântat fie El! Binecuvântat!
    Binecuvântat fie El!

     Binecuvântăm Numele Său

Fii binecuvântat 
Când soarele-i din nou pe cer
Când toate sunt cum le-ai creat
Fii binecuvântat!

Fii binecuvântat!
Când drumu-i plin de suferinți
Chiar dacă plâng și-mi este greu 
Fii binecuvântat!

R:

Br:  Primește lauda, 
     Ești vrednic Dumnezeu
     Îmi cântă inima: 
     Fi binecuvântat!
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Iisus Cristos e Domnul

/: Iisus Cristos e Domnul, aleluia :/x4
/: El vindecă bolnavii, aleluia :/x4
/: El iartă păcătoșii, aleluia :/x4
/: Îl vom vedea în slavă, aleluia :/x4

R:  Aleluia, aleluia 
  Aleluia, aleluia
  Aleluia, aleluia
  Aleluia, aleluia

Iisus Cristos e Domnul, aleluia
El vindecă bolnavii, aleluia 
El iartă păcătoșii, aleluia 
Îl vom vedea în slavă , aleluia 
R:
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Intreg pământul

Intreg Pământul e-n mâna Lui
Și eu și tu suntem în mâna Lui
De nimic nu ne temem căci suntem 
În mâna caldă a Tatălui

Intreg Pamantul e-n mana Lui
Pentru ca si eu si tu suntem in mana Lui
De-aceea cant Domnului, Il laud!
Ca-s fara griji in mana Lui.

Și cerurile sunt-n mâna Lui
Dar mai de preț sunt eu în mâna Lui
De-aceea cânt Domnului și-L laud
Că-s fără grijă în mâna Lui.

Jesus loves me

Jesus loves me, 
This I know,
For the Bible tells me so;
Little ones to Him belong;
They are weak, but He is strong.

R:  Yes, Jesus loves me!
      Yes, Jesus loves me!
      Yes, Jesus loves me!
      The Bible tells me so.
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În această oră

În această oră, 
Doamne Te rugăm
Să iei parte Tu cu noi
Să ne-ascuţi cum Îţi cântăm
Și Te lăudăm
Că totdeauna eşti cu noi.

R:  Să nu ne laşi părăsiţi nicicând
  Căci noi trăim 
  Doar cu Tine-n gând,
  Doar pe Tine noi Te avem
  Şi-n Tine ne încredem.
  Tu eşti al nostru Mântuitor
  Minunat şi bun Păstor
  Doar cu Tine noi vrem să fim, 
  În cerul, amin.

Să ne ții în mâna Ta
Să nu ne laşi nicicând 
Ca să mergem înapoi
Și pe calea înspre cer
Tu să ne conduci,
Întotdeauna fii cu noi.

R:
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Măreţul har

Măreţul har m-a mântuit
Pe mine din păcat.
Pierdut eram, dar m-a găsit,
De moarte m-a scăpat.

Măreţul har m-a învăţat
S-o rup cu orice rău.
Ce scump mi-e azi tot harul dat;
Trăiesc prin har mereu.

Dureri, batjocuri, prigoniri,
Adesea-am întâlnit;
Prin harul marii Lui Iubiri
Eu toate-am biruit.

Prin har ajunge-voi în cer 
Cu slavă îmbrăcat,
Şi voi slăvi în veşnicii
Pe Cel ce har mi-a dat.
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Muzica a-ncetat                                   

Muzica a-ncetat,
Totu-i nemişcat.
Doar eu vin spre Tin'!
Doamne m-a durut
Tot ce n-am făcut,
Voia să-Ţi ascult.

R1:  Mai mult de-un cântec Ţi-aduc,
      Căci doar cântecul nu-i
      Ceea ce Tu ai fi vrut,
      Tu cauţi mult mai adânc 
      Decât se poate vedea, 
      Te uiţi în inima mea.

R2:   Mă-ntorc la inima închinării,
       Vreau să văd faţa Ta,
       Doar faţa Ta, Iisus!
       Îmi pare rău de a mea greşeală,
       Că nu Te-am căutat
       Şi nu m-am închinat destul.

Oamenii nu pot
Înţelege tot
Ce Tu ai jertfit.
Tot ce am primit,
Tu ne-ai dăruit,
Doamne, prin Iisus!
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Voi intra cu bucurie înaintea Domnului

Voi intra cu bucurie înaintea Domnului
Voi intra cu mulţumire-n Casa Lui
Această zi e-a Domnului
Să ne bucurăm în ea
Cântându-I Glorie, Aleluia

R:  /: Eu sunt fericit, Eu sunt fericit
  Sunt fericit că El m-a mântuit :/

Br:  /: Osana 
   Laudă Domnului, 
   Laudă Domnului
   Căci m-a salvat :/
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Nu la întâmplare sunt

/: Nu la întâmplare sunt
Domnul m-a creat. :/

R:  /: Eu sunt cu voi în orice zi :/x3
  A spus Iisus Cristos
  /: Eu sunt cu voi în orice zi :/x3
  A spus Iisus

/: De aceea sunt voios
Ca să ştie toţi. :/

R:

/: Singur, trist şi părăsit
Nu vreau să mai fiu. :/

R:

/: Nici puterea lumii-ntregi
Nu-mi dă-acest sprijin. :/
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Obrazul drept

Obrazul drept întoarce-l către palme,
Şi lasă-l să fie lovit.
Cămaşa dă-i-o cui vrea să-ţi ia haina,
Şi n-aştepta să fii răsplătit.

R:  Căci Iisus vă spune: 
  Nu ură pentru ură
  Căci Iisus vă spune: 
  Nu ochi pentru ochi
  Căci Iisus vă spune: 
  Nu dinte pentru dinte
  Ci fii ai iubirii fiţi toţi

Desăvârşeşte-ţi dragostea-n trăire
Fii bun când eşti la bine şi la greu
Să ştii pentru umblarea în iubire
Primeşti răsplată de la Dumnezeu

R:

Celui ce-ţi cere dă-i fără cârtire
Şi mergi o milă, două dacă vrea
Se ȋmprumută din a ta avere
Şi n-aştepta aici răsplătirea

R:
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Peste-ntreg pământ 

Peste-ntreg pământ domneşti în veci
Cerul în amurg, munţii-i stăpâneşti
Dar mai mult de-atât Doamne eu doresc
Ca Tu în mine să domneşti.

R:  Tu să domneşti în viaţa mea
  Vreau sa fiu umplut de puterea Ta
  Căci tot ce am Tu stăpânesti
  Şi vreau ca-n mine să domneşti.

Peste orice gând sau cuvânt rostit
Să se vada-aş vrea frumuseţea Ta
Dar mai mult de-atât Doamne eu doresc
Ca Tu în mine să domneşti.

R:

�35



Spală-mi Doamne gândul 

Spală-mi Doamne gândul, 
Spală-mi Doamne viaţa,
Vreau să fiu curat şi plăcut în faţa Ta.
Numai Tu uzi zorii
Şi împrăştii ceaţa,
Numai Tu eşti scutul sufletului meu.

R:  Spală-mi Doamne gândul
  Spală-mi Doamne viaţa
  Si mă fă asemeni cu Tine mereu
  Numai Tu uzi 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
Ca să pot privi mereu în ochii Tăi.

R:
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Sunt iertat

Sunt iertat
Căci ai fost părăsit, 
Sunt acceptat
Ai fost condamnat
Şi viaţa am acum, 
Iar Duhul Tău e-n mine
Căci ai murit şi-ai înviat.

R:  Ce dragoste 
  De Dumnezeu
  Să moară un rege-n locul meu, 
  Ce dragoste, 
  Uimit privesc, 
  Cu bucurie Te slăvesc
  Cu tot ce am, Te preamăresc.

/: Tu-mi eşti rege, 
Iisus, Tu-mi eşti rege. :/

R:
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Sunt mântuit

/: Sunt mântuit, 
Prin jertfa Lui :/

/: Sunt mântuit, prin jertfa Lui 
Şi bucuros eu spun oricui.
Sângele Lui m-a curăţit
Sunt mântuit. :/

/: Iisus al meu, 
Mi-e Salvator :/

/: Iisus al meu, mi-e Salvator
Cu viaţa mea îi sunt dator.
Sângele Lui m-a curăţit
Sunt mântuit. :/

/: El vine iar, 
Din cer la noi :/

/: El vine iar, din cer la noi
Cu fericirea lumii noi.
Sângele Lui m-a curăţit
Sunt mântuit. :/
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Sunt prea mic

Sunt prea mic 
Să fiu între luptători
Sau între-trăgători
Sau între-alergători
Sunt prea mic
Să duc arcul Domnului
Dar sunt în armata Lui.

R:  Sunt în armata Lui, 
  Armata Domnului… 

Nu-s prea mic 
Să Îl laud ne-ncetat
Pe Cel ce m-a creat
Singurul Împărat
Nu-s prea mic s-aduc
Slavă Domnului
Căci sunt în armata Lui.
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Trăim vremi de har ca Ilie                                        

Trăim vremi de har ca Ilie,
Cuvântul divin proclamând,
Trăim iar în vremea lui Moise, profetul,
Neprihănire primind.

Deşi zi de zi încercări vin,
E foame, întuneric, război,
Rămânem un glas care strigă-n pustie:
"Pregătiţi calea Domnului Sfânt!"

R:  El vine iar peste nori păşind,
  Trâmbiţe vestesc, 
  Un soare strălucind,
  Să-L slăvim, e-al îndurării an,
  Din Sion El ne-a mântuit.

Sunt zilele lui Ezechiel,
Când oasele prind viaţă iar.
Sunt zilele-n care, ca David, psalmistul,
Un templu de laudă zidim.

Sunt zilele de seceriş sfânt,
Sunt holdele coapte pe câmp,
Suntem lucrătorii din via Ta, Doamne,
Cuvântul divin proclamând.

Br: /: Nimeni nu este ca Tine. :/x4
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Tu eşti speranţa mea

Tu eşti speranƫa mea, Iisuse
Tu eşti speranƫa mea
De dimineaţa devreme 
Până seara târziu
Tu eşti speranƫa mea.

Tu eşti iubirea mea, Iisuse
Tu eşti iubirea mea
De dimineaţa devreme 
Până seara târziu
Tu eşti iubirea mea.

Tu eşti pacea mea, Iisuse
Tu eşti pacea mea
De dimineaţa devreme 
Până seara târziu
Tu eşti pacea mea.

Tu eşti speranţa mea, Iisuse
Tu eşti speranţa mea
De dimineaţa devreme 
Până seara târziu
Tu eşti speranţa mea
Tu eşti iubirea mea
Tu eşti pacea mea.

�41



Un cor îngeresc

/: Un cor îngeresc 
Din cer se-aude cântând
O, păcătos vin la Iisus
Vino, vino :/

R:  Hai, hai la El nu mai sta
  Azi Iisus te cheamă
  Vino, vino, Vino---

/: Murind sus pe Calvar
Iisus și-a dat viața-n dar 
De-aceea astăzi Îl chemăm
Vino, vino :/

R:

/: Străin tu dacă ești
De ce pribeag mai rătăcești 
N-auzi chemarea Lui Iisus
Vino, vino :/

R:
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Veniţi să Îi mulţumim

/: Veniţi să Îi mulţumim,
Veniţi să Îl preamărim
Pe Cel Atotputernic,
Dumnezeu minunat! :/

R:  Când sunt slab, El e tare,
  Când sunt mic, El e mare,
  Zi de zi prezenţa Lui
  O simt în viaţa mea;
  De aceea acum să Îi cântăm,
  Numele sa-I înălțăm
  Lui Iisus să ne-nchinăm
  Cu toti -- veniti!  
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Vrednic eşti de cinste

/: Vrednic eşti de cinste 
Si-nchinare,
Ridicăm inimile noastre,
Înălţăm Numele Tău. :/

R:  Ce mare eşti!
  Şi ce mari minuni faci Tu,
  /: Şi ca Tine altul nu-i :/
  Ce mare eşti!

/: Vrem să spunem lumii 
Despre Tine,
Cum prin moartea Ta pe cruce
Tuturor ne-ai arătat :/

R:  Caci Tu esti Domn,
  Tu esti Domn cu-adevarat
  /: Și ca Tine altui nu-i :/
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Zi de zi, eu vreau                                              

Zi de zi eu vreau
Să respir Cuvântul Tău,
Şi mă rog Doamne
Tot mai mult să Te cunosc, 
Condu-mă în fiecare clipă ce-o trăiesc,
Zi de zi, Doamne, 
Vreau să luminez mereu.

R:  Zi de zi, în Tine eu trăiesc,
  Zi de zi, pe Tine Te urmez,
  Zi de zi, cu Tine eu păşesc!

Br: /: Eu vreau cu Tine să trăiesc! :/x4

R:

Orbul

/: Orbul stătea pe drum și plângea :/x3
Și spunea așa:  /: Arată-mi calea :/x3
Calea spre casa mea

/: Domnul Iisus pe drum trecea :/x3
Și spunea așa:  /: Eu sunt calea, 
Sunt Adevărul, Eu sunt viața
Sunt drumul spre casa ta :/x2
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Blind Man

/: Blind man stood by the road and he cried :/x3
He cried oh, oh, oh
/: Show me the way :/x3
The way to go home.

/: Leper stood by the road and he cried :/x3
He cried oh, oh, oh
/: Show me the way :/x3
The way to go home.

/: Sinner stood by the road and he cried :/x3
He cried oh, oh, oh
/: Show me the way :/x3
The way to go home.

/: Jesus stood by the road and he cried :/x3
He cried oh, oh, oh
I am the way
I am the truth
I am life
The way to go home.

Blind man stood by the road and he cried
Leper stood by the road and he cried
Sinner stood by the road and he cried
They cried oh, oh, oh
/: We found the way :/x3
The way to go home
Jesus!
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Ce pecete pui pe clipa

Ce pecete pui pe clipa,
Care trece făr’ a-ntoarce?
Fusul vieţii tale slabe, 
Ce adună şi ce toarce?
/: Adevărul sau minciuna? 
Ura sau iubirea-ți sfântă,
Una dintre cele două, 
Inima ta o frământă. :/

R:  /: Cercetează-te :/
     Cercetează-te 
     Și-ndreaptă-ţi viaţa
     Până nu-i târziu. :/

Nu lăsa-ntâmplarea oarbă, 
Viaţa ta să ţi-o coboare,
Căci nimic din ce-i în lume,
Nu-i venit la întâmplare,
/: Pune nepăsării tale, 
Frâul cugetării drepte,
Şi priveşte prin credinţă, 
Adevărul cu-a lui trepte. :/

Vei descoperi lumina, 
Dumnezeului cel veşnic,
Care te-a zidit dintr-însul,
Ca să fii în lume sfeşnic.
/: El, preasfântu-ţi dă putere,
Să-mplineşti a Sa menire,
Şi trecând astfel prin vreme, 
Să ajungi la nemurire. :/
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Da şi nu, nu şi da

Da şi nu, nu şi da, nu se pot înmănunchia
Nu poţi fi cum vrei tu, nu poţi fi şi da şi nu.
Când iubirea-ţi spune hai, lenea-ţi spune să mai stai
Când Iisus vrea să lucrezi, lenea-ţi spune să mai şezi.
Da şi nu, nu şi da, nu se pot înmănunchia
Nu poţi fi cum vrei tu, nu poţi fi şi da şi nu.

Bun şi rău, rău şi bun, când se-adună se răpun
Nu poţi da braţul tău, Celui Bun şi celui rău.
Domnul vrea copii cuminţi, insa lumeal vrea să minţi
Domnul vrea să fii în har, iar Satan să fii murdar.
Bun şi rău, rău şi bun, când se-adună se răpun
Nu poţi da braţul tău, Celui Bun şi celui rău.

Iad şi rai, rai şi iad, n-au acelaşi drum şi vad,
Pe Iisus dacă-L ai, scapi de iad şi mergi în rai.
Dacă ceru-l porţi în gând, nu poţi fi şi rău şi blând,
Când Iisus iubirea vrea, spune-I totdeauna: da!
Iad şi rai, rai şi iad, n-au acelaş drum şi vad,
Pe Iisus dacă-L ai, scapi de iad şi mergi în rai.
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Zacheu

Iisus trecea prin Ierihon, 
Pe străzi aglomerate-n miez de zi
Şi-n jurul Lui veneau, 
Cu larmă-L însoţeau,
Mulţimi de oameni mari şi de copii!

Zacheu a auzit de El 
Și-a alergat grăbit în calea Lui
Dar iată, n-avea cum 
Să-L vadă nicidecum
Că El era micuţ de felul lui.

R:  Zacheu era un om micuţ 
     Ca mine
     Şi s-a urcat în dud să vadă bine
     El l-a primit în viaţa sa pe Dumnezeu
     La fel ca el, vreau să-L primesc şi eu.

Când a trecut pe lângă dud, 
Iisus a ridicat privire Sa
Şi a rostit duios: 
„Zachee, dă-te jos, 
Căci astăzi vreau să intru-n casa ta!”

Zacheu a coborât grăbit 
Și L-a poftit în casă bucuros
Şi chiar din acea zi, 
El a fost mântuit
Şi n-a mai fost de-atunci un păcătos.

R:
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Crucea-i ascultarea

Crucea-i ascultarea Domnului Iisus,
Cea mai naltă jertfă care s-a adus.
Darul cel mai mare, preţul ne-ntrecut,
Ca să mântuiască ce era pierdut.

R:  Crucea-i slava Ta!  Crucea-i pacea mea!
     Din blestem m-a scos, jertfa lui Hristos,
    Viaţă mi-a adus, crucea lui Iisus
    Slavă lui Hristos, Slavă lui Iisus!

Crucea e iubirea Domnului Iisus,
Nu-i cuvânt să-nalţe dragostea de sus
Nu-i nimic s-arate-atât de strălucit
Dragostea cu care Tatăl ne-a iubit.

R:  

Crucea-i biruinţa, Domnului Iisus,
El a-nvins când singur morţii s-a supus
Şi-a zdrobit vrăjmaşul când s-a umilit,
Preamărit e Mielul fiindcă s-a jertfit!

R:  

Crucea este slava Domnului Iisus,
Prin ea și-a-nălţat El Numele mai sus;
Rănile Lui sfinte veşnic vor purta
Mântuirea noastră şi mărirea sa.

R:
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Cânt: „Aleluia!” lui Iisus

Cânt: „Aleluia!” lui Iisus,
Cânt: „Aleluia!” lui Iisus,
/: Cânt: „Aleluia!” :/  Cânt: „Aleluia!” lui Iisus.
 
Cinste-I aducem lui Iisus,
Cinste-I aducem lui Iisus,
/: Cinste-I aducem :/  Cinste-I aducem lui Iisus 

Glorie cântăm lui Iisus,
Glorie cântăm lui Iisus,
/: Glorie cântăm :/  Glorie cântăm lui Iisus.
 
Slavă-I aducem lui Iisus,
Slavă-I aducem lui Iisus,
/: Slavă-I aducem :/  Slavă-I aducem lui Iisus.
 
Mărire lui Iisus! Amin.
Mărire lui Iisus! Amin.
/: Mărire lui :/  Mărire lui Iisus! Amin.
 
Lui ne închinăm neîncetat,
Lui ne închinăm neîncetat,
/: Lui ne închinăm :/  Lui ne închinăm neînceta.
 
Glorie lui Iisus! Amin.
Glorie lui Iisus! Amin.
/: Glorie lui :/  Glorie lui Iisus! Amin.
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Mii de Motive

R:  /: Cântă suflet al meu
Pentru Dumnezeu, Cel binecuvântat
A Lui Nume e Sfânt, cântă acum
Cum nu ai mai cântat :/

E o noua zi soarele răsare
E timp să cânt spre Slava Ta
Orice'ar veni ce în faţa mi'ar apare
Eu vreau să cânt şi seara laude

R:

Încet Tu esti, Doamne la mânie,
În dragoste eşti bogat şi-eşti bun
Găsesc că am 10.000 motive,
Ca să te laud şi tuturor să spun

R:

Iar când sfârşitul îmi va fi aproape,
Puterile când îmi vor slăbi,
Al meu suflet va cânta continuu,
Ori 10.000 mii de ani şi în veşnicii

R: /x2
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10,000 Reasons

R:  /: Bless the Lord oh my soul, Oh my soul
     Worship His Holy name
     Sing like never before, Oh my soul
     I'll worship Your Holy name :/

The sun comes up, it’s a new day dawning
It's time to sing ,Your song again
Whatever may pass, And whatever lies before me
Let me be singing when the evening comes

R:

You're rich in love, and You're slow to anger
Your name is great, And Your heart is kind
For all Your goodness, I will keep on singing
Ten thousand reasons for my heart to find
R:

And on that day, When my strength is failing
The end draws near, And my time has come
Still my soul will, Sing Your praise unending
Ten thousand years, And then forevermore
Forevermore
R: :/x2
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Binecuvântat fie El

/: Binecuvântat fie El :/x3
Cel sfânt
/: Binecuvântat fie El :/x3
Cel sfânt

/: Numele Lui e
un turn tare
Sfinții aleargă la El
și sunt salvați. :/2

/: Iisus este numele Lui :/x3
Cel sfânt
/: Iisus este numele Lui :/x3
Cel sfânt

/: Numele Lui e
un turn tare
Sfinții aleargă la El
și sunt salvați. :/2
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The Name of the Lord

/: Blessed be the name of the Lord :/x3
Most high
/: Blessed be the name of the Lord :/x3
Most high

/: The name of the Lord is
a strong tower
The righteous run into it
and they are saved. :/2

/: Holy is the name of the Lord :/x3
Most high
/: Holy is the name of the Lord :/x3
Most high

/: The name of the Lord is
a strong tower
The righteous run into it
and they are saved. :/2

/: Glory to the name of the Lord :/x3
Most high
/: Glory to the name of the Lord :/x3
Most high
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El ne-a iubit venind în lume

El ne-a iubit, venind în lume
Ca noi pierduţi, să fim salvaţi
Prin sângele, vărsat pe cruce
La Golgota, Iisus Hristos
Ne-a mântuit

R:  /: Ştiind că-i viu, pot învinge teama
Şi eu sunt viu, că m-a salvat
Şi când ispita grea, mă va ajunge
Pe braţul Său voi fi mereu
Eliberat :/

Ca un copil, ce se încrede
În tatăl său, pe-acest pământ
Aşa mă-ncred, şi eu în Domnul
Căci de păcate mari el m-a
Eliberat

R:

Cănd voi pleca, în veşnicie
La tatăl meu, ce m-a iubit
Îl voi vedea, pe tron de slavă
El boldul morţii l-a învins
Prin jertfa sa
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Because He Lives

God sent His son, they called Him, Jesus;
He came to love, heal and forgive;
He lived and died, to buy my pardon,
An empty grave is there to prove my Savior lives!

R:  /: Because He lives, I can face tomorrow,
Because He lives, all fear is gone;
Because I know He holds the future,
And life is worth the living,
Just because He lives! :/

How sweet to hold, a newborn baby,
And feel the pride, and joy he gives;
But greater still, the calm assurance:
This child can face uncertain days because He Lives!

R:

And then one day, I'll cross the river,
I'll fight life's final war with pain;
And then, as death gives way to victory,
I'll see the lights of glory and I'll know He lives!

R:
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N-ai asemănare

N-ai asemănare
Nici în cer nici pe pământ,
Nici în măreţie,
Nici în fapte şi cuvânt. 

R:  //: Îţi cântăm: „Osana!“
    Dumnezeule slăvit!
    Pentru mântuirea
    Ce-n Iisus ne-ai dăruit! ://

Orişicine vine
Şi renunţă la păcat,
În Iisus găseşte
Un prieten minunat.

R:

Orişicine crede
Nu va fi respins nicicând,
Are mântuire
Şio nădejde pe pământ.

R:
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Te-aleg mereu

Isuse dintre toţi te-aleg mereu
În orice zi şi-n orice clipă
Căci Tu eşti viaţa sufletului meu
Şi harul care mă ridică.

R:  /: Te-aleg mereu, :/
     Iisus , Mântuitorul meu,
     /: Te-aleg mereu, :/

Isuse aleg deplin cărarea ta 
Din miile de căi din lume,
Şi vreau să merg pe ea cât m-ar costa
Dă-mi Duhul Tău să mă îndrume.

Isuse aleg Cuvântul Tău cel sfânt
Căci numai el e adevărul 
Ce-mi dă lumină plină pe pământ
Şi-avânt să pot ajunge-n ceruri.

Isuse aleg iubirea Ta de jar 
Din tot ce lumea îmi îmbie
Ca să-mi aprind al inimii altar
Să ard acum şi-n veşnicie.
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Iartă-mă

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
/: Pentru gândul nesfinţit,
Pentru patimă-n privit,
Pentru vorba fără har,
Doamne, iartă-mă, Tu, iar! :/

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
/: Pentru timpul meu trecut
Fără rodul ce l-ai vrut,
Fără dragostea cu jar,
Doamne iartă-mă, Tu, iar! :/

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
/: Pentru felul meu firesc
Printre oameni când păşesc,
Pentru traiu-mi în zadar,
Doamne, iartă-mă, Tu, iar! :/

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
/: Pentru nevegherea mea
De-a rămâne-n voia Ta,
Pentru tot ce-a fost murdar,
Doamne, iartă-mă, Tu, iar! :/

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
/: Doar iertarea ce mi-o dai
Îmi păstrează-al păcii rai
Şi mă poartă iar şi iar,
Doamne,-n veşnicu-Ţi hotar! :/
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Mă-ncred în El

Mă-ncred în El, orice s-ar întâmpla
Pe drumul meu sau în viaţa mea,
Fie ce-o fi, în orice zi,
Cerescul Tată m-a călăuzi.

R:  Mă-ncred în El, El ştie soarta mea
      Pe stâncă sus, sau în adânc de văi,
      Lovit de val, ajung la mal,
      Cerescul Tată m-a călăuzi.

Mă-ncred în El, oriunde aş fi dus.
Chiar în cuptor de foc de aş fi pus,
În suferinţi sau bucurii
Cerescul Tată m-a călăuzi.

Mă-ncred în El, chiar şi când nu-nţeleg,
Eu voia Lui întotdeaun-aleg,
Căci doar aşa în slava Sa,
Cerescul Tată m-a călăuzi.
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E viu

Slujesc pe Salvatorul, pe Cel ce-a înviat
Eu ştiu că El trăieşte cu slavă îmbrăcat
Îi simt deschisă mâna şi glasul iubitor
Şi când îl chem El vine în ajutor.

R:  E viu, e viu,
     Trăiește Domnul meu
     Cu mine merge şi-mi vorbeşte
     Chiar pe drumul greu.
     E viu, e viu
     Salvarea El mi-a dat
     Îl port în inimă mereu
     E viu cu-adevărat.

Privesc întreg pământul şi văd iubirea Sa
Şi chiar lovit de grijuri eu nu voi dispera
Eu ştiu că mă conduce prin aspre vijelii
Şi-n ziua cea din urmă cu El voi fi.

Strigaţi de bucurie, cântaţi cu glas duios
Un veşnic "Aleluia!" spre slava lui Cristos
Speranţa şi lumina celor întorşi la El
În El e biruinţa — Emanuel.
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Domnul m-a gãsit

Domnul m-a gãsit, povara mi-a luat,
Bucurii, speranţe, pace El mi-a dat;
Mi-a iertat trecutul și pãcatul greu
Prin sângele vãrsat pe cruce-n locul meu.

R:  Mântuit, pe Domnul preamãresc,
     Mântuit, spre cer cãlãtoresc.
     Mântuit, cu El în veci voi fi!
     El m-a salvat şi mã pãzeşte-n orice zi.

Domnul m-a gãsit, iubirea Lui mi-a dat,
Hainele-s ca neaua, sufletul curat.
Nu mã ameniţã judecata grea,
Eu sânt preafericit cu Domnul pururea.

Domnul m-a gãsit, odihna Lui mi-a dat.
Când urmez pe Domnul, sunt netulburat
Şi aştept întruna strălucita zi
Când Domnul, cu mãrire, iarãşi va veni.
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E puterea sângelui vărsat

Vrei tu să scapi de poveri şi păcat,
Prin Mielul divin ce-a fost străpuns?
Vrei tu să-nvingi răul ce te-a legat
Prin sfânt sânge al lui Iisus?
    
    R:  E puterea sângelui vărsat,
          Sânge sfânt şi curat!
          E puterea sângelui vărsat
          Care spală al tău păcat!

Vrei să fii liber de patimi, păcat
Prin Mielul divin ce-a fost străpuns?
Azi la Calvar poţi să fi vindecat
Prin sfânt sânge al lui Iisus?
Vrei să fii alb, mai curat ca un crin
Prin Mielul divin ce-a fost străpuns?
Vrei tu iertare, viaţă din plin
În sfânt sînge al lui Iisus?
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Când Iisus Hristos m-a mântuit

Când Iisus Hristos m-a mântuit,
Har din harul Său El mi-a dăruit,
Pacea Lui ma face fericit
Și mă-ndeamnă-ntruna să îi cânt.

R:  Doamne, Te slăvesc
      Și Îți mulțumesc,
      Pentru bunătatea-Ți mare,
      Pentru încercări, binecuvântări,
      Doamne, azi Îți mulțumesc.

Viața mea-mpreună cu Iisus
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 Iisus al meu, ce m-a mântuit.
Vreau de-acum doar Lui să Îi slujesc,
Prin viața mea să-I mulțumesc.
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Dacă ești purtat de valul furios

Dacă ești purtat de valul furios,
Și crezând că ești pierdut, devii fricos,
Ia în seamă binecuvântările,
În Iisus ai toate împlinirile.

R:  Ia în seamă promisiunile,
      Toate binecuvântările.
      Ia în seamă cât de minunat
      Domnul zi de zi Te-a binecuvântat!

De te-apasă grijuri multe, crucea grea,
Și te temi că nu le vei putea purta,
Ia în seamă binecuvântările
Și-ți vor fi senine iarăși zilele.

Câtă vreme-n lumea asta vei lupta,
Domnul e cu tine, deci nu dispera.
Ia în seamă binecuvântările,
El te va-nsoți în toate căile.
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Trust and obey

When we walk with the Lord 
In the light of His Word,
What a glory He sheds on our way!
While we do His good will, 
He abides with us still,
And with all who will trust and obey.

R:  Trust and obey, 
      For there’s no other way
      To be happy in Jesus, 
      But to trust and obey.

Not a shadow can rise, 
Not a cloud in the skies,
But His smile quickly drives it away,
Not a doubt or a fear, 
Not a sigh or a tear,
Can abide while we trust and obey.

Not a burden we bear, 
Not a sorrow we share,
But our toil He doth richly repay,
Not a grief or a loss, 
Not a frown or a cross,
But is blessed if we trust and obey.

But we never can prove 
The delights of His love
Until all on the altar we lay,
For the favor He shows, 
For the joy He bestows,

  Are for them who will trust and obey.

Then in fellowship sweet 
We will sit at His feet,
Or we’ll walk by His side in the way;
What He says we will do, 
Where He sends we will go;
Never fear, only trust and obey.
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Eu știu că Domnul mă va izbăvi

Eu știu că Domnul mă va izbăvi!
Eu știu că Domnul mă va izbăvi!
Dacă umblu-n voia Sa
Și păzesc porunca Sa,
Eu știu că Domnul mă va izbăvi!

Domnul mi-a spus să răspândesc cuvântul Sau!
Domnul mi-a spus să răspândesc cuvântul Sau!
Dacă umblu-n voia Sa
Trăind Evanghelia
Eu știu că Domnul mă va izbăvi!

Ce minunant va fi cu Domnul meu în cer!
Ce minunant va fi cu Domnul meu în cer!
Voi sfârși umblarea mea,
Voi primi cununa Sa,
Ce minunat va fi cu Domnu-n cer!
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I know the Lord will find a way for me.

I know the Lord will find a way for me.
I know the Lord will find a way for me.
If I walk in heaven’s light,
Shun the wrong and do the right,
I know the Lord will find a way for me.

The Lord has said to preach the word to all the world.
The Lord has said to preach the word to all the world.
If I walk in heaven’s light,
Shun the wrong and do the right,
I know the Lord will find a way for me.

Won’t it be grand to hear him say, “Well done!”
Won’t it be grand to hear him say, “Well done!”
If I walk in heaven’s light,
Shun the wrong and do the right,
Won’t it be grand to hear him say, “Well done!”
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Iisus, nume scris veșnic

Iisus, nume scris veșnic,
Atotputernic, Părinte-al veșniciei,
Emanuel, cu noi e Domnul
Cel minunat, al pacii Domn!

Iisus, cel mai sfânt nume,
Mântuitorul, părinte-al veșniciei,
Emanuel, cu noi e Domnul
Biruitorul adorat!

Jesus, name of above all names

Jesus, name above all names
Beautiful Savior, glorious Lord.
Emmanuel, God is with us.
Blessed Redeemer, Living word.

Jesus, name above all names
Beautiful Savior, glorious Lord.
Emmanuel, God is with us.
Blessed Redeemer, Living word.
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I have decided to follow Jesus

I have decided to follow Jesus,
I have decided to follow Jesus,
I have decided to follow Jesus,
No turning back, no turning back.

The world behind me, the cross before me,
The world behind me, the cross before me,
The world behind me, the cross before me,
No turning back, no turning back.

Though none go with me, I still will follow,
Though none go with me I still will follow,
Though none go with me, I still will follow;
No turning back, no turning back.

Will you decide now, to follow Jesus?
Will you decide now, to follow Jesus?
Will you decide now, to follow Jesus?
No turning back, no turning back.
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Nu mai sunt al meu

Nu mai sunt al meu!
Nu mai sunt al meu!
Sunt răscumpărat!
Nu mai sunt al meu!

Doamne, sunt al Tău!
Doamne, sunt al Tău!
M-ai răscumpărat!
Doamne, sunt al Tău!

El va reveni!
El va reveni!
Mă va duce-n cer,
El va reveni!

I am mine no more

I am mine no more,
I am mine no more.
I’ve been bought with blood.
I am mine no more.

Jesus is my Lord,
Jesus is my Lord.
And He rules my life,
Jesus is my Lord.

He will come again,
He will come again.
And He’ll take me home,
He will come again. 
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Tu ești vrednic

Tu ești vrednic, Tu ești vrednic,
Slavă, cinste să-Ți dăm!
Tu ești vrednic de-nchinare
Și Te adorăm!

Căci Tu ai creat universul și omul,
Și viața din Tine primim;
Tu ești vrednic să-Ți dăm slavă
Și să-Ți mulțumim!

Tu ești vrednic, Tu ești vrednic,
Slavă, cinste să-Ți dăm!
Tu ești vrednic de-nchinare
Și Te adorăm!

Căci Tu ai murit la Golgota pe cruce,
Iertare deplină ne-ai dat;
Tu ești vrednic să-Ți dăm slavă,
Să fii adorat!
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Credința mea eu o zidesc

Credința mea eu o zidesc
Pe-al Domnului Cuvânt ceresc.
Ca spuma toate vor pierii,
Hristos ca Stâncă-n veci va fi.

R:  Zidesc pe Stâncă,
     Pe Hristos,
     Nicicând pe malul nisipos,
     Nicicând pe malul nisipos.

Deși-i ascunsă Fața Sa,
Cu milă ma va-nconjura.
Și orice vifor de-ar veni
Pe Stâncă sigur eu voi fi!

Când vin primejdii pe pământ,
Eu sunt scutit prin legământ,
Chiar toate de s-ar clătina,
Hristos rămâne Stâncă mea.

Iar când Iisus va judeca
Și celor morți "Sus!" va striga,
Neprihănirea Lui va fi
Chiar haina-n care voi luci!

�74



Ce har, ce har

Ce har, ce har să poţi să crezi, ce har, ce har! 
Ce har pe Domnul să-L urmezi, ce har, ce har! 
Ce har, deplin să te predai, ce har, ce har! 
Ce har s-o rupi cu-al lumii trai, ce har, ce har! 

Ce har să poţi să spui mereu, ce har, ce har! 
Iisus, Mântuitorul meu, ce har, ce har ! 
Ce har să poţi s-asculţi de El, ce har, ce har! 
Să ai blândeţea Lui de Miel, ce har, ce har! 

Ce har, ce har să poţi iubi, ce har, ce har! 
Cuvântul Sfânt să-L poţi trăi, ce har, ce har! 
Ce har să poţi să fii smerit, ce har, ce har! 
Şi-n suferinţă liniştit, ce har, ce har! 

Ce har, să mergi pe calea Sa, ce har, ce har! 
Ce har, curat să-I poţi cânta, ce har, ce har! 
Ce har să fii umplut deplin, cu har, cu har! 
Viaţa s-o trăieşti deplin, în har, în har!
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Apa-i schimbat-o în vin

Apa-i schimbat-o în vin, 
Ochi ai deschis orbilor, 
Tu ești Domnul, Minunilor…

Și din cenușă ne scoți
Nu e nimic ce nu poți,
Chiar și-n beznă, Strălucești!

R:  Tu ești cel care, 
     Ești cel mai mare,
     Ești Dumnezeu fără asemănare,
     Ești Cel ce vindeci, 
     Cu a ta putere 
     /: Iisus! :/ 

Cine ne stă împotrivă, 
Cine ne stă in cale;
Nimic nu ne doboară, 
/: Cu noi e Dumnezeu! :/
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Dacă-aș fi arici

Dacă-aș fi arici, m-aș opri mereu, 
Aș vorbi cu toți ce-s în jurul meu, 
Cu insecte mari sau cu cele mici, 
M-aș opri mereu, dacă-aș fi arici 

R:  Dar sunt copil de Dumnezeu 
     Și-am să mă bucur cum sunt eu 
     Sunt făcut ca El, sunt făcut la fel.
     In fiecare zi mă duc 
     Să văd cum lumea a făcut,
     Stiu ca sunt ca El, fiu de Dumnezeu.

Dacă-aș fi stejar și înalt de-aș fi, 
Un secol chiar, tot aici aș fi. 
Dar un pădurar, fără habar 
M-ar tăia de tot, dacă-aș fi stejar. 

De-aș avea aripi, aș zbura mereu 
Peste țări și mări și nu mi-ar fi greu. 
Și când mi-ar fi frig, aș pleca mereu 
Peste țări și mări, de-aș avea aripi. 

De-aș fi un cățel, m-aș juca mereu, 
Iar după pisici aș lătra din greu. 
Un prieten bun pentru om as fi, 
Oase aș mânca, de cățel aș fi.
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01 - A bătut la uşa ta Cineva
03 - Aceasta e ziua Domnului
04 - Ai plătit un preţ să-mi dai viaţă
06 - Am bucurie ca fântâna
08 - Am cămin
76 - Apa-i schimbat-o în vin
 
54 - Binecuvântat fie El

05 - Calea ce duce sus în ceruri
02 - Calea e, Iisus
65 - Când Iisus Hristos m-a mântuit
51 - Cânt: „Aleluia!” lui Iisus
75 - Ce har, ce har
47 - Ce pecete pui pe clipa
07 - Cerul e un loc minunat
11 - Chiar dacă plouă
74 - Credința mea eu o zidesc
50 - Crucea-i ascultarea
12 - Cum doreşte un cerb

48 - Da şi nu, nu şi da
77 - Dacă-aș fi arici
66 - Dacă ești purtat de valul furios
14 - Dacă stai sub ocrotirea
05 - Doamne, eşti 
15 - Doamne, numele-Ţi înalţ
17 - Domnu-I bun orişicând
18 - Domnul lui Noe
19 - Domnul mare e
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63 - Domnul m-a gãsit
20 - Domnul ne-a creat după chipul Său
10 - Duhul Domnului
21 - Dumnezeu e dragoste
23 - Dumnezeu e tăria mea

09 - El e Domn
56 - El ne-a iubit venind în lume
24 - E-o minune
64 - E puterea sângelui vărsat
62 - E viu
68 - Eu știu că Domnul mă va izbăvi
25 - Evanghelia / Suntem o familie

26 - Fii binecuvântat
15 - Fii viteaz

60 - Iartă-mă
27 - Iisus Cristos e Domnul
07 - Iisus iubește pe fiecare
70 - Iisus, nume scris veșnic
29 - În această oră
28 - Intreg pământul

22 - Jos la picioarele-Ți

61 - Mă-ncred în El
10 - Mare Dumnezeu avem
30 - Măreţul har
16 - M-am hotarat sa-L urmez pe Iisus
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52 - Mii de Motive
31 - Muzica a-ncetat

58 - N-ai asemănare
33 - Nu la întâmplare sunt
72 - Nu mai sunt al meu

34 - Obrazul drept
45 - Orbul

35 - Peste-ntreg pământ

07 - Rege-al Regilor

09 - Schimba-mi Inima
36 - Spală-mi Doamne gândul 
37 - Sunt iertat
38 - Sunt mântuit
39 - Sunt prea mic

59 - Te-aleg mereu
40 - Trăim vremi de har ca Ilie                                        
41 - Tu eşti speranţa mea
73 - Tu ești vrednic

42 - Un cor îngeresc

43 - Veniţi să Îi mulţumim
32 - Voi intra cu bucurie înaintea Domnului
44 - Vrednic eşti de cinste
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49 - Zacheu
45 - Zi de zi, eu vreau

53 - 10,000 Reasons

13 - As the Deer

57 - Because He Lives
46 - Blind Man

72 - I am mine no more
71 - I have decided to follow Jesus
06 - I’ve Got Peace Like a River   
69 - I know the Lord will find a way for me.                      

28 - Jesus loves me
70 - Jesus, name of above all names

16 - Lord I Lift Your Name on High

55 - The Name of the Lord
67 - Trust and obey

22 - What a mighty God we serve
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