
1. M-am hotarat sa-L urmez pe Isus
2. Spala-ma in raul dragostei
3. Isus Hristos e Domnul
4. În curâns s-a termina
5. Isuse scump a noastra mantuire
6. Vreau sa spuna cel ce-i slab
7. Tu esti izvorul vietii mele
8. Isus Hristos in locul meu
9. Isus iubit cand vei veni
10. Doamne Tu-n necazuri langa noi ramai
11. Caci Domnul nu doreste moartea
12. Nimic nu sunt
13. Cand sunt mic atunci sunt mare
14. Isus cel inviat e astazi printre noi
15. Se va canta cantarea minunata
16. Zi de zi mergand pe cale
17. Sunt un om nevrednic dar El m-a iubit
18. In orice clipa-n viata mea
19. Nadejdea mea e Dumnezeu
20. Da-ne putere Doamne azi Iti cerem
21. O Doamne-asterne Slava Ta
22. Lacrimile de durere
23. Cand Isus Hristos m-a mantuit
24. Tu ne-ai fost tărie-n vreme de nevoi
25. Nici nu mai stiu de cate ori
26. Rasune a noastra cantare
27. Sunt pe calea Domnului
28. Ce mult aştept aceea zi
29. O laudă e cântarea mea
30. Isuse dintre toţi te-aleg mereu
31. Lăudaţi pe Domnul cu iubire
32. După două mii de ani
33. Te chem din adanc
34. Mă-ncredinţez în braţul Domnului
35. N-ai asemanare
36. Slavit fii Isuse ca lucruri mari faci
37. O cantare de marire
38. Domnu m-a gasit povara mi-a luat
39. Lumea n-a putut vreodata
40. In umblarea mea prin lume
41. Isus viata noastra noi pe Tine Te marim
42. Vreau langa Dumnezeu
43. Cant Aleluia
44. Nu va fi o veste mai frumoasa
45. Tu din vanturi faci solii
46. Cant Domnului ca mi-a facut bine
47. Sfarsitul veacului traim
48. Noi n-avem aur pamantesc
49. E viu, e viu
50. Trece Isus pe-aici
51. Se cuvine sa Te laud
52. El ne-a iubit venind in lume
53. Un Nume-mi place-asa de mult
54. Tu n-ai sub soare
55. In aceasta ora Doamne Te rugam
56. Ce har, ce har
57. Zi de zi clipita de clipita langa Domnul
58. Cerul si pamantul
59. Cand eram pandit de-o ispita
60. În orice făptură
61. Nu te-ndoi ci crede
62. Va veni Domnul cand nici nu o sa stii
63. O ce valuri de-ndurare
64. Ne-ntoarcem ca sa-Ti multumim
65. La crucea de la Golgota
66. Vine iar Domnul
67. O stâncă eu am
68. E lumea în schimbare
69. Ce bine e cand fratii
70. Zi de zi clipita de clipita eu primesc puteri
71. Voi veni cu bucurie
72. Pentru iubirea Sa neîncetat

73. Nu te pierde-n deznadejde
74. Sunt un mesager
75. As vrea Isuse scump sa fiu ca Tine
76. Cele mai frumoase momente din viata
77. Dupa ploaie si furtuna
78. La miezul noptii va veni
79. Raspandeste lumina
80. Doi sau trei in sfantu-Ti nume
81. Va veni o zi in care
82. Mare e Domnul meu
83. De dorul Tau Isus iubit
84. Cantam voiosi si suntem fericiti
85. Asa cum sunt la Tine vin
86. Eu ma incred in Domnul meu
87. Cand nici nu existam
88. Domnul bate la usa ta
89. Taria noastra fii mereu
90. Pe sfanta vietii carare
91. Ne-ai fost Doamne ajutor
92. Sa-i spui mereu lui Isus
93. O cat ma simt de fericit
94. Domnul imi este adapost
95. Slăvesc pe Domnul pacea mea
96. Cand te afli-ngrijorat
97. Azi canta frate ca tu esti salvat
98. Veniti crestini la rugaciune
99. Din Tine am venit Iubire
100. Doamne bunatatea Ta
101. Cu Domnul să merge ‘nainte
102. Dulce e iubirea sfanta
103. Sunt un bulgăraş prea mic
104. Pe calea îngustă e luptă
105. În lumea aceasta toate-s trecătoare
106. Nicidecum, nicidecum niciodata
107. O Doamne mare cand privesc eu lumea
108. De-aş ajunge cea mai mare slavă pământească
109. Să fiu ca Tine Isuse
110. Cand noi eram departe
111. Eu n-am sa te las
112. Astazi este ziua
113. Ce n-ar da sa aiba lumea
114. Am fost cazut in pacat si fardelege
115. Am gasit in Domnul fericirea
116. Pe-oceanul infinit
117. Suna harfa laudei mele
118. Gata-mi este inima sa cante
119. O creşte-mi iubirea
120. Orice pas Isus mi-l conduce





La M 1

/:M-am hotărât să-L urmez pe Isus:/ (3x)
/:Şi înapoi eu nu voi da.:/

/:Nimic nu mă va clinti pe cale:/ (3x)
/:Şi înapoi eu nu voi da.:/

/:În urmă-i lumea ’nainte-i Isus:/ (3x)
/:Şi înapoi eu nu voi da.:/

/:Renunţ la lume dar nu la Isus:/ (3x)
/:Căci nu voiesc să dau 'napoi.:/



Re min 2

Spală-mă în râul dragostei
Umple-mă deplin cu bucurie sfântă,
Setea sufletului satură
Cu ploaia Ta de sus.

În vremi de-nviorare
Binecuvântare lasă Tu,
Mai mult, mai mult, o, Doamne,
Binecuvântare lasă Tu.

Şterge plânsul din sufletul meu,
Zi de zi cu mâna Ta păzeşte-mi viaţa.
Lasă să trăiesc la pieptul Tău,
Aproape să Te simt.

Adierea Duhului Tău Sfânt
Fă să sufle peste mine-nviorare,
Învaţă-mă să umblu drept spre cer
Lumină să-mi fii Tu.



La M 3

/: Isus Hristos e Domnul, Aleluia! :/ 4x

/: El vindecă bolnavii, Aleluia! :/ 4x

/: El ne dă bucuria, Aleluia! :/ 4x

/: Isus e biruinţa, Aleluia! :/ 4x

/: Glorie lui Isus, Aleluia! :/ 4x

/:ALELUIA , AMINALELUIA:/

E zi de sărbătoare, Amin Aleluia
Daţi Domnului onoare, Amin Aleluia.

Să cânte tot poporul, Amin Aleluia
EL e Mântuitorul, Amin Aleluia.

El merită mărire, Amin Aleluia
Cântări de mulţumire, Amin Aleluia.

Isus este iubirea, Amin Aleluia
El este mântuirea, Amin Aleluia.

Curând vine răpirea, Amin Aleluia
Ne vine izbăvirea, Amin Aleluia.



Re M 4
În curând s-a termina
Greul ce aici l-am dus
Şi în slavă vom pleca
Împreună cu Isus.

Vom cânta, ne-om bucura
Vom uita tot ce-a fost greu
Pentru veci Aleluia
Sus în cer cu Dumnezeu.

Nopţi şi zile parcă trec
Azi mai iute ca oricând
Semnele ne prevestesc
Isus vine, vine în curând.

Prieten drag ce rătăceşti
Pe cărări ce duc spre-abis
N-ai vrea-n veci să locuieşti
În cerescul Paradis.



Do M 5
Isuse scump, a noastră mântuire,
Sub crucea Ta, ca jertfă Ţi-am adus
O inimă ce arde în iubire,
Şi-un dor ce zboară tot mereu mai sus.

/: Mai sus :/ pe aripi ca de vultur,
Conduce Domnul pe al Său popor;
Când se va şterge plânsul şi durerea,
Prea fericiţi vor fi cu Domnul lor.

Noi rătăceam ca nişte oi pierdute
Lipsite de păşune şi izvor,
Dar Tu pe mine, m-ai chemat pe nume,
Căci m-ai iubit, o, scumpul meu Păstor.

Noi te urmăm iubire minunată,
Trudiţi ne chemi şi pace Tu ne dai.
Şi-n noaptea vieţii cea întunecată,
Liman ne eşti şi călăuză-n rai.



Do M 6

Vreau să spună cel ce-i slab:
„Eu sunt tare în Hristos”,
Cel sărac: „Eu sunt bogat”
Iar cel orb: „Sunt sănătos”.

Osana! Osana!
Mielului ce-a fost junghiat.
Osana! Osana!
Celui mort şi înviat.

Tot ce-a fost rău şi murdar
Mi-ai iertat prin al Tău har,
Ca un râu iubirea Ta
Umple azi inima mea.

Ştiu că mă vei ridica
Şi de-aş fi-n adânc de mări,
Bucuros Te voi lăuda
Cu-ale salvării cântări.



Sol M 7
Tu eşti izvorul vieţii mele !
O Doamne eşti tăria mea !
Tu-mi dai voinţă şi putere
Să-ţi cânt din toată inima.
Tu eşti aripa ce mă poartă
Tu-mi eşti odihnă şi avânt
Tu mă ridici pe stânca ’naltă
La care nu pot să ajung.

/:Eu cânt Aleluia ! Aleluia ! Aleluia !:/

Tu dai un sens trăirii mele
Tu mă-mplineşti în tot ce fac
Tu mă ajuţi în clipe grele
Iubind să rabd, să lupt, să tac.
Cuvântul Tău e Pâinea Vieţii
Tu-mi dai lumină zi de zi
Şi chiar de trec prin valea morţii
Eu nu mă tem orice-ar veni.

Isuse-n mila Ta cea mare
Tu, Soarele din înălţimi,
Ai coborât să-mi dai iertare
Să mă ridici, să mă-nsenini.
Trăiesc o stare minunată
Cu Tine-n inimă mereu
Şi-aş vrea să ştie lumea toată
Că Tu eşti Dumnezeul meu.



Sol M 8

Isus Hristos în locul meu
Pe cruce a murit,
Şi către-un nimeni, cum sunt eu,
S-a-ntors, căci m-a iubit.

Şi în locul meu, şi în locul meu
Isus pe cruce S-a jertfit,
Veniţi să-I mulţumim.

Pământul s-a cutremurat
Şi soarele-a pălit
Când Domnul vieţii S-a sfîrşit,
Hulit şi chinuit.

Păcatul meu L-a răstignit
Pe Cel neprihănit,
Dar necuprinsa-I dragoste
De el m-a izbăvit.

De aş ascunde faţa mea
Şi-aş plânge zi de zi,
Să-I mulţumesc eu n-aş putea,
Oricât m-aş strădui.



Do min 9

Isus iubit, când vei veni
Mireasa Ta pentru-a răpi,
Ce scump-a fi aceea zi,
O, Mire drag, de ce nu vii?

Mai este loc la nunta Ta
Unde doresc şi mult aş vrea
Să fiu chemat de Tin' ISUS
Şi să ne bucurăm nespus.

Mireasa Te va aştepta
În haine albe ca de nea
Ce bucurie mare-a fi
O, Mire drag, de ce nu vii?

Cand marea nuntă-o vei serba
Acolo-mpărăţia Ta
Ce veselie mare-a fi,
O, Mire drag, de ce nu vii?

Aş vrea Isus iubit, aş vrea
Să fiu şi eu la nunta Ta,
În haine albe îmbrăcat,
O, Mire drag şi minunat!



Do min 10

Doamne Tu-n necazuri lângă noi rămâi
Chinurile noastre Tu le ştii întâi;
Ele mai ‘nainte trec prin mâna Ta
Şi nu-ngădui numai cât putem purta.

Nu te teme, crede ne-ncetat,
Prin Isus eşti binecuvântat.
/:Fie cât de mare crucea care-o sui
Mergi cu fiecare pas pe urma Lui.:/

Lacrimile noastre numărate sunt
Tu măsori povara duhului înfrânt,
Tu porţi mâna care taie-n rana grea
Şi nu-ngădui numai cât putem purta.

Doamne Tu-n necazuri fii cu toţi ai Tăi,
Să nu meargă singuri pe-a durerii căi,
Cântăreşte crucea Tu cu mâna Ta
Să îngădui numai cât putem purta.



Do min 11

Căci Domnul nu doreşte moartea păcătosului
Ci-ar vrea să se întoarcă din calea lui cea rea
Să vină la lumină ca să fie mântuit,
Că ziua mântuirii e-aproape de sfârşit.

Căutaţi pe Domnul,
Câtă vreme se poate găsi.
Să chemăm numele Lui cel mare
Care poate şi azi mântui.

Căci Dumnezeu nu ţine-nseamă al tău murdar trecut!
Şi-a ta necunoştinţă în care te-ai zbătut,
El ţi-a deschis o poartă sus pe care poţi veni
E poarta mântuirii, deci nu mai zăbovi.

Căci Domnul pentru tine pe o cruce a murit,
Acolo la Golgota ca să fii mântuit.
Iar Tatăl din mărire din mormânt L-a înviat,
Şi-n marea Lui iubire poţi fi şi tu iertat.

Deci vino la izvorul care curge ne-ncetat,
Şi bea din apa vie cu suflet însetat
Căci mâine se prea poate ca să fie prea târziu,
Deci vino azi la Domnul din moarte şi pustiu.



Sib min 12

Nimic nu sunt, un strop de tină
În care-ai pus un bob de grâu.
Un ciob în care aprinzi lumină,
Pustiu din care Tu scoţi un râu.

Nimic nu sunt, o cupă spartă
Din care faci un heruvim.
Sunt omul care te-am dat la moarte
Fără să-mi pese de-al Tău suspin.

Nimic nu sunt, un rob netrebnic
Chemat ca jugul Tău să port.
Să dau deoparte piatra rece
Când Tu dai viaţă celui mort.

Nimic nu sunt, o trestie frântă
Din care faci toiag de fier .
O luminiţă fumegândă
Ce mâine fi-va o stea pe cer.

Nimic nu sunt, dar tu eşti totul
Şi Tu Te-ai dat ca preţ al meu.
Făcând din pieptul meu chivotul
Ce poartă-n el pe Dumnezeu.

/:Nimic nu sunt, nimic sub soare
Dar Tu te-ai dat pentru-n nimic
În veci să fii mereu mai mare
Iar eu în veci mereu mai mic:/



Re M 13
Când sunt mic, atunci sunt mare;
Cânt voios, când lupta-i grea.
Când sunt slab, atunci sunt tare,
Căci Isus e Stânca mea.

Munţii de s-ar clătina,
Vântul tare de-ar sufla,
Ape de s-ar revărsa,
Isus, Isus eşti Pacea mea!

Chiar de-i lupta-nverşunată
Şi cad mulţi în crud măcel,
Sus în cer, avem un Tată;
Pentru noi Se luptă El.

Pentru noi, chiar de e pace,
Pentru noi, chiar de-i război,
Nu ne temem niciodată,
Dumnezeu este cu noi!

Vânturi grele de vor bate,
Eu mă-ncred în Dumnezeu,
Căci, în cer, în sfânta carte,
Este scris numele meu.

Chiar de n-ar mai fi izvoare
Şi de sete m-aş usca,
Şi-n nevoi şi-ndestulare,
Te voi binecuvânta!



Re min 14

/:Isus cel înviat e astăzi printre noi:/x3
Isus e astăzi printre noi

/:Lasă-L să te-atingă:/x3
Şi vei fi eliberat
/: Lasă-L să te-atingă:/x3
Vei fi binecuvântat

/:Mormântul lui Isus şi astăzi este gol:/x3
Mormântul şi-astăzi este gol

/:Isus cel înviat face şi azi minuni:/x3
Isus face şi azi minuni

/:Isus cel înviat curând va reveni:/x3
Isus curând va reveni



Re min 15

Se va cânta cântarea minunată,
Mireasa-şi va cânta imnul dorit.
Şi se va-ncepe nunta aşteptată,
Cu-acei ce-n lupta cea mare-au biruit.

Eroii slavei, vin acum acasă,
Au biruit în marele necaz
Şi ei vor sta cu Domnul lor la masă,
El le va şterge lacrima de pe obraz.

Din orice neam din orice seminţie,
De orice limbă, din orice norod.
O mare gloată pentru-mpărăţie,
Isus va strânge-al suferinţei rod.

În faţa scaunului de domnie,
S-or arunca cu faţa la pământ,
Vor preamări, vor lăuda pe Domnul,
Pe Cel ce este Sfânt de-a pururi Sfânt.



Re M 16

Zi de zi mergând pe cale frate credincios,
Cântă laude întruna Domnului Hristos.
Fii voios că-n oastea sfântă eşti şi tu chemat,
De aceea-ntotdeauna, cântă-I ne-ncetat.

Cântă, cântă, cântă ca David,
Cântă, cântă, cântă aşa.
Tot iadul, când cânţi tu, să se înfioare,
Să fugă vrăjmaşul cu toată-armata sa.

Nu uita să-nalţi, spre ceruri, zi de zi, cântări,
Chiar de treci prin clipe grele şi prin încercări.
Nu uita Pavel şi Sila au cântat şi-n greu,
Şi, din ceruri, izbăvirea le-a dat Dumnezeu.

Cântă frate, cântă soră, să răsune-n zări
Laude şi osanale, până-n depărtări.
Pentru Împăratul nostru care-a biruit,
Să cântăm întotdeauna căci ne-a mântuit.



Re M 17

Sunt un om nevrednic dar El m-a iubit,
S-a plecat spre mine şi m-a mântuit,
A făcut din mine un copil iubit,
Fericirea de la El eu am primit.

Cu Isus de-a pururi e plăcerea mea,
Lui Isus de-a pururi îi dau inima.
A făcut din mine un copil iubit,
Fericirea de la El eu am primit.

Da, El mă iubeşte cu fierbinte zel
Şi sunt sigur că aşa îmi spune El,
Pe-un străin ca mine, de pace lipsit
M-a ales să fiu de-a pururi fericit.

Pe acel ce are-adesea întristări
L-a scăpat de soarta veşnicei pierzări,
Deşi-i o minune şi deşi-s uimit
Totuşi ştiu, o Doamne, Tu m-ai mântuit.



Re M 18
În orice clipă-n viaţa mea,
Stau liniştit pe stâncă.
Ca pasărea-n furtuna grea,
Cu El am pace sfântă.

Şi de ce, oare să mă tem,
Tu eşti lângă mine când Te chem.
Şi de ce oare n-aş cânta,
Căci Tu mi-ai salvat viaţa mea.

În orice clipă-L voi chema,
Să-mi aline durerea.
Când singur sunt şi-ndurerat,
În El am mângâierea.

Să spună toţi din jurul meu,
Că n-am aici dreptate.
Eu cred în El, Cuvântul Său,
De-acum şi pân' la moarte.

Cu dor, cu lacrimi eu Te chem,
Condu-mă Tu prin toate.
În orice clipă-n viaţa mea,
Fii Domnul meu în toate.



Do M 19

Nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare.
/:Prin dragostea şi harul Său nădăjduiesc şi cânt mereu
Căci a salvat sufletul meu din veşnica pierzare:/

Ţărână trecătoare sunt, dar cred în nemurire
/:Căci Duhul Celui veşnic Sfânt îmi dă putere şi avânt
Să pot pleca de pe pământ dincolo-n strălucire:/

O licărire-n infinit e viaţa mea întreagă.
/: Dar pentru mine S-a jerfit Isus din cer m-a mântuit
Şi-o viaţă fără de sfârşit de veşnicii mă leagă:/

Eu am aflat în Creator şi pacea şi menirea
/:Stăpân al lumii ziditor Tu mi-ai dat lacrima de dor
Să Te iubesc, să mă-nfior şi să-Ţi aştept venirea:/



La min 20

Dă-ne putere Doamne, azi Îţi cerem
Puterea Duhului Tău Sfânt,
Ca să putem învinge-n orice vreme,
În timpul alergării pe pământ.

Harul Tău în încercarea grea,
Ne dăruieşte victoria, o Doamne
Prin puterea Ta învingem noi
În orice lupte şi nevoi!

Ajută-ne ca să purtăm cu cinste
Numele-Ţi Sfânt, aşa cum ne-ai chemat,
Să oglindim în ale noastre fapte
Isuse, chipul Tău sfânt şi curat!

Dă-ne putere ca să fim în lume,
Lumină pentru cei ce-s rătăciţi,
Să ţinem sus stindardul Evangheliei,
Chiar de vom fi de oameni prigoniţi.

Ajută-ne să mergem drept pe cale,
Când greul şi ispita vor veni,
Să nu dăm înapoi în încercare
Să nu ne poată răul birui!



Re min 21

O, Doamne-aşterne Slava Ta
În templul vieţii mele.
Şi mistuie tot ce e rău
Şi iartă-mi păcatele grele.

/:Curat şi sfânt,
Smerit şi blând
Să umblu pe-a Ta Cale
Şi-n umilinţă eu să port
Povara slavei Tale.:/

Când Domnul Sfânt trăieşte-n noi
Ce bucurie adâncă!
Şi ce minune-n cort de lut
Eternul să pătrundă.

/:Şi cum aş vrea,Isuse drag,
Să ai în al meu suflet,
Un templu sfânt împodobit
Cu lacrimi şi laude sfinte.:/



Re min 22

Lacrimile de durere, când se vor sfârşi?
O, poporul Meu, liber când vei fi?
Lanţu-i sfărâmat, să zbor ca un şoim aş vrea,
S-ajung în ţara mea!

Inima, inima zboară spre ceruri,
Dorul se-avântă, se-avântă departe,
Dorul se-avântă departe,
Acolo-i ţara mea!

Oare-atâta zbucium trist, când se va sfârşi?
Oare pentru noi dreptatea va-nflori?
Lanţu-i sfărâmat, să zbor ca un şoim aş vrea,
S-ajung în ţara mea!

Oare, o, Isus, pe nori, când vei reveni?
Atunci fericiţi, cu toţii noi vom fi;
Lanţu-i sfărâmat, să zbor ca un şoim aş vrea,
S-ajung în ţara mea!



Re M 23

Când Isus Hristos m-a mântuit,
Har din harul Său, El mi-a dăruit.
Pacea Lui mă face fericit,
Şi mă-ndeamnă-ntruna să Îi cânt.

Doamne, Te slăvesc şi Îţi mulţumesc,
Pentru bunătatea-Ţi mare.
Pentru încercări, binecuvântări,
Doamne, azi Îţi mulţumesc!

Viaţa mea-mpreună cu Isus,
E un cer senin, cer de soare plin.
Frică şi nevoi eu nu cunosc,
Căci de toate de la El primesc.

Vreau să ştie toţi că-s fericit,
Cu Isus al meu, ce m-a mântuit.
Vreau de-acum doar Lui să Îi slujesc,
Prin viaţa mea să-I mulţumesc.



Do M 24

Tu ne-ai fost tărie-n vreme de nevoi
Când s-au abătut nori negri peste noi
/: Ape mari, şuvoaie când au năvălit
Doar cu Tine Doamne noi am biruit! :/

Când fiorul morţii-n noapte ne-a-ncercat
Am simţit prezenţa Ta neîncetat
/: Prin furtuni şi neguri, prin necazul greu
Lângă noi ai stat Tu, mare Dumnezeu! :/

Am simţit Isuse dulce ai Tăi paşi
Căci cu nici un chip Tu singur nu ne laşi
/: Tot ce ne-ai promis azi s-a adeverit
Din nenorocire Tu ne-ai izbăvit :/

Barca Ta Isuse-aicea a ancorat
Cu Tine la cârmă Mare Împărat
/: Pot să vină valuri, vânturi mari şi ploi
Ştim că Tu Isuse eşti mereu cu noi :/



La M 25

Nici nu mai ştiu de câte ori m-ai apărat,
Nici nu mai ştiu din ce primejdii m-ai scăpat.
/:Imi amintesc că m-am temut, dar Tu pe braţe m-ai ţinut
Şi ştiu sigur că fără Tine-aş fi pierdut.:/

Nici nu mai ştiu de câte ori m-ai ridicat.
Nici nu mai ştiu de câte ori m-ai mângâiat.
/:Dar ştiu c-a fost prezenţa Ta şi-ulei turnat pe rana mea
Şi vasul meu a fost umplut de pacea Ta.:/

Nici nu mai ştiu de câte ori Tu m-ai mustrat,
Nici nu mai ştiu de câte ori Tu m-ai iertat.
/:Dar ştiu c-a fost iubirea Ta, iar Duhul Sfânt în viaţa mea
A readus lumina la porunca Ta.:/

Nici nu mai ştiu de câte ori m-ai inţeles,
Nu pot să număr câte lacrimi Tu mi-ai şters.
/:Nici nu mai ştiu dar Te slăvesc,
Te preamăresc şi-Ţi mulţumesc,
Te'nalţ si Te iubesc Isuse, Domnul meu.:/

Nici nu mai ştiu de câte ori m-ai izbăvit,
Nici nu mai ştiu câte furtuni Tu ai oprit,
/:Dar ştiu c-a fost puterea Ta si m-angrădit iubirea Ta
Şi nici un val nu mă va lua din mâna Ta.
Te'nalţ şi Te slăvesc mereu când mi-e uşor şi când mi-e greu,
Mă-nchin şi Te iubesc Isuse, Domnul meu.:/



Re M 26

Răsune a noastră cântare, un imn de adânci mulţumiri;
Să fie şi ceru-n serbare, ca-n ziua de mari fericiri!
Prin Duh înălţăm o cântare, prin Duh Îl cinstim pe Isus,
Căci slava ce-o are e mare în gloria unde-a ajuns.

/:Osana lui Isus:/ x3
De-acum şi până-n veac!

Pe Isus Îl simţi în natură, căci toate prin El s-au creat,
Şi cine-I ca El în statură? Nu-i nimeni c-al meu Împărat!
Cinstiţi-L ostroave şi ape! Cinstiţi-L voi mări şi uscat!
Căci El a putut să adape mulţimi de popor însetat.

Prin câte puterea-I se-arată, prin câte dovezi Îl cunoşti?
Priveşte la ceruri şi iată: în toate pe El recunoşti.
Veniţi voi mulţimi de popoare, să vină toţi cei păcătoşi!
Căci gloria Lui este mare, iertare primiţi bucuroşi!

Cu toţi ridicaţi-vă glasul, un cor milioane formând!
Simţiţi ce sublim va fi glasul, când toţi vom fi una-n curând!
Mărire lui Isus în ceruri! Mărire şi slavă în veci!
Cântaţi-I voi astăzi şi pururi! Mărire şi slavă în veci!



Fa M 27
Sunt pe calea Domnului şi sunt bucuros,
Mântuit, prin harul Lui, de Isus Hristos.

Cine oare, cine mă va clinti
De pe calea Domnului Isus?
Nimeni nu mă poate despărţi
De marea iubire-a Lui.

Am aflat în El izvor de sfinte bucurii
Ce dă astăzi tuturor viaţă-n veşnicii.

Când am fost eu încercat,
Domnului m-am rugat;
Ruga El mi-a ascultat şi am fost salvat.

El e Domn în viaţa mea, inima eu I-am dat;
El o umple, zi de zi, cu dragostea Sa.

Vreau să vă mărturisesc că Isus e viu,
Şi din inimă-L slăvesc, pe El Îl iubesc.

Pentru cerul Său frumos, pentru harul Său,
Vreau să rămân credincios lângă Domnul meu.



Re M 28
Ce mult aştept aceea zi
Când Tu din slavă vei veni

/:Cu Tine Doamne-n veci să fim
Şi să nu ne mai despărţim.:/

Să ne-ntâlnim cu toţi-n nori
Impreună fraţi şi surori

/:Şi să zburăm spre veşnicii
Către eterne bucurii.:/

O Doamne adu’ acele zori
Acele veşnice splendori

/:Aceea zi noi o dorim
Şi de departe o zărim.:/

Ajută-ne în încercări
Stai lângă noi în întristări

/:Să ne păstrăm Doamne curaţi
Până la cer vom fi luaţi.:/

Ierusalim oraş ceresc
Locaş Preasfânt dumnezeiesc
Îmi arde doru-aprins în piept

/:De câtă vreme Te aştept:/
/:Mi-aşa de dor:/
/:Spre Tine odată vreau să zbor:/

Aş vrea să zbor spre-acele zări
Să uit de lacrimi şi dureri
In strălucirea de nespus

/:Unde-mpărat va fi Isus:/
Cu Daniel şi Avraam
/:Cântând în noul Canaan.:/



Fa M 29
O laudă e cântarea mea,
Un imn frumos de bucurie,
O laudă-mi cântă inima
Mărit să fie Domnul pe vecie.

Sfânt, sfânt, sfânt, e Numele Lui mare
Sfânt a fost şi e din veşnicii
Sfânt şi bun, alin şi desfătare
Este Domnul pentru-ai Săi copii.

Căci Domnul e tăria mea,
Să ştie azi întreaga lume,
Şi-o viaţă-ntreagă-I voi cânta
Mărească-I-se al Său Nume.

Ostroave, dealuri şi câmpii
Ce daţi privirii încântare,
Spuneţi oricui v-ar întâlni
Că n-are Domnu-asemănare.

El mi-e pricina laudelor,
Căci prin El toate-au fost create
El este Domnul domnilor
Prin El şi pentru El sunt toate.



Sol M 30
Isuse dintre toţi Te-aleg mereu,
În orice zi şi-n orice clipă,
Căci Tu eşti viaţa sufletului meu
Şi harul care mă ridică.

Te-aleg mereu, Te-aleg mereu
Isus, Mântuitorul meu
Te-aleg mereu, 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, din orice Te-aleg mereu,
Şi-n orice zi Te ştiu mai bine,
Căci Tu eşti dragul sufletului meu,
Alt bun nu vreau decât pe Tine!



Re M 31
Lăudaţi pe Domnul cu iubire
Căci El pentru noi s-a jertfit
Cântaţi-I şi daţi-I mărire,
Căci El pentru noi a murit!

/: Lăudaţi :/
Pe Acela ce S-a jertfit,
/: Lăudaţi :/
Pe Acel ce atât ne-a iubit.

Lăudaţi minunata-I putere,
Care boldul morţii a frânt,
Şi prin glorioasa-nviere
Ajuns-a la Tatăl prea Sfânt.

Lăudaţi fiind plini de speranţă
Domnul e mereu printre noi
Priveghind să avem siguranţă
Domnul se-ngrijeşte de noi.

Lăudaţi-L toţi pe Salvatorul
Pe Domnul cel viu pururea
Pe Tatăl şi Mântuitorul
Căci ne va binecuvânta.



La M 32
După două mii de ani Tu mi-ai dat harul
Să Te văd crucificat în locul meu,
Să-nţeleg că pentru mine-a fost Calvarul
Şi să vin să-ţi mulţumesc o, Domnul meu.

Dacă norii încercărilor şi teama
Se vor aduna vreodată-n jurul meu
Doamne-ajută-mă să spun întotdeauna
Tu eşti Domnul meu şi Dumnezeul meu.

După două mii de ani Tu mi-ai dat harul
Să spun tuturor de harul Tău bogat,
Să mă bucur de-nălţarea Ta în slavă
Ca-mpărat şi Domn în veci glorificat.

După două mii de ani Tu mi-ai dat harul
De-a mă-ncrede pe deplin în braţul Tău,
De-a primi cu drag în inimă Cuvântul
Şi de-a fi de-acum, pe veci, copilul Tău.



Re M 33

Te chem din adânc Doamne auzi glasul meu
Şi-ascultă cererea mea!
Dacă Tu ai păstra ale noastre greşeli
Oare cine-ar mai sta-n faţa Ta?

Doar la Tine-i iertare ca să fii de temut
Te slăvesc Domnul meu pururea
Nădejdea întreagă în Tine mi-o pun
Şi-aştept făgăduinţa Ta!

Te-aşteaptă-al meu suflet o Domnul meu drag
Ca străjile ai zilei zori
Eu Te laud mereu şi-aştept acea zi
Când vei veni pe nori!

Nădejdea ţi-o pune în Domnul Isus
Israele, nu te-ntrista.
Din a tale dureri şi necazuri, Cel Sfânt,
Te va răscumpăra!



Mi M 34

Mă-ncredinţez în braţul Domnului,
Nădăjduiesc să fiu pe veci al Lui,
În inimă, eu L-am primit pe El
Şi viaţa mea îi aparţine Lui.

Fiindc-atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea
Că a dat pe singurul Lui Fiu
Ca oricine crede-n El să nu piară,
Ci să aibă viaţă veşnică.

Ştiu, Domnul meu, El e-ngăduitor,
Ştiu, Domnul meu, El este răbdător.
Ştiu, Domnul meu, El e prietenos,
Binevoitor, El e nespus de bun.

Acum este momentul potrivit,
Întoarceţi-vă ca să fiţi primiţi
Veniţi la Domnul, în El vă-ncredeţi,
Alegeţi-vă viaţa veşnică.



Do M 35

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

/:Îţi cântăm: „Osana!”
Dumnezeule slăvit!
Pentru mântuirea
Ce-n Isus ne-ai dăruit!:/

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

Orişicine crede
Nu va fi respins nicicând,
Are mântuire
Şi-o nădejde pe pământ.



Re M 36

Slăvit fii Isuse, că lucruri mari faci,
La Tine pe oameni cu drag îi atragi.
Prin jertfa măreaţă Tu viaţă ne-ai dat
Şi cerul Tău, Doamne, ni l-ai descuiat.

Îl slăviţi pe Isus, slava Lui o cântaţi,
Îl slăviţi pe Isus şi pe veci Lui vă daţi,
La Tatăl veniţi prin Isus, Fiul Său;
Primiţi mântuirea, primind harul Său.

Ce mare salvare la toţi ni s-a dat,
Şi ce mântuire, prin sânge vărsat!
De crezi în Isus, ce pe cruce muri
Iertare şi pace pe veci vei primi.

Ce mare iubire venită de sus,
Şi ce fericire să fii cu Isus!
Dar cea mai slăvită trăire va fi,
Când veşnic pe Domnul în cer vom sluji!



Do M 37

O cântare de mărire am în inimă mereu
De când L-am găsit pe Isus la Calvar;
El a dat odihnă sfântă, pace sufletului meu
Şi sunt liber, fericit prin al Său har.

Inima mea cântă azi cântarea
Plină de nespuse bucurii.
Mai frumos nici îngerii nu cântă,
Ca acei din valea plângerii.

Cât de mult doream să aflu drumul cel adevărat
Cineva să-mi ia păcatul dureros;
Am aflat că El osânda la Golgota a purtat,
Şi-am venit atunci la cruce bucuros.

Câtă frică şi-ntuneric pe cărarea mea erau
Când umblam rătăcitor, fără Isus;
Am adus la El povara şi de-atunci în viaţa mea
Bucuria şi lumina au pătruns.

Merg spre casa unde veşnic fericirea voi gusta
În eternul strălucitul meu palat
Faţă-nfaţă în mărire pe Isus Îl voi vedea
Şi cu sfinţii-Îi voi da slavă ne-ncetat.



Fa M 38

Domnul m-a găsit, povara mi-a luat,
Bucurii, speranţă, pace El mi-a dat;
Mi-a iertat trecutul şi păcatul greu
Prin sângele vărsat pe cruce-n locul meu.

Mântuit, pe Domnul preamăresc,
Mântuit, spre cer călătoresc,
Mântuit, cu El în veci voi fi!
El m-a salvat şi mă păzeşte-n orice zi.

Domnul m-a găsit, iubirea Lui mi-a dat
Hainele ca neaua, albe mi-a spălat.
Nu mă ameninţă judecata grea,
Eu sunt preafericit cu Domnul pururea.

Domnul m-a găsit, odihna Lui mi-a dat
Când urmez pe Domnul sunt netulburat
Şi aştept întruna strălucita zi
Când Domnul cu mărire iarăşi va veni.



Re M 39
Lumea n-a putut vreodată
Să-mi stâmpere inima.
Dar Isus într-o clipită,
Mi-a dat toată pacea Sa.

Te cinsteşte, Te măreşte
Drag Isus inima mea!
Şi cu lacrimi de iubire
Mulţumesc de jertfa Ta.

Nu mi-a fost prieten sincer
Nimeni din câţi am avut.
Azi aflat-am fraţi în Domnul
Iubitori, cum n-am crezut.

Sfântă calea pocăinţei
Viaţa toată mi-ai schimbat.
Fericirea adevărată
Prin Isus am căpătat.



Do min 40
În umblarea mea prin lume
Prin ispitele haine,
Peste tot Isuse Doamne
Numai harul Tău mă ţine.

Numai harul, numai harul
Mă păstrează ne-ncetat
El mă face, el mă ţine
Credincios cu-adevărat.

Pe cărarea curăţiei
Şi în lupta spre mai bine,
Să mă ţin nu pot o Doamne
Numai harul Tău mă ţine.

Când aş vrea s-ascult Cuvântul
Să-l primesc cum se cuvine,
Văd cum totu-mi stă-mpotrivă
Numai harul Tău mă ţine.

Orişicând şi-n orice stare
Doamne îndrăznesc la Tine
Şi-n cădere, şi-n ‘nălţare
Numai harul Tău mă ţine.



Sol M 41

Isus, viaţa noastră, noi pe Tine Te mărim,
Căci prin jertfirea Ta pe cruce noi voioşi trăim.
Ne-ai dat în dar iertarea pentru vina ce-o purtăm,
De-aceea Îţi cântăm! Aleluia!

/:Glorie, Glorie, Aleluia!:/ (3x)
Părintelui ceresc! Aleluia!

Din clipa când în viaţa noastră pacea a intrat,
Cântăm întruna Mielului ce ne-a răscumpărat
A Lui să fie slava ce în veci va triumfa,
De-acum şi pururea! Aleluia!

Isuse când din nou pe nori Tu Te vei arăta
Acei ce-au biruit prin jertfa Ta s-or bucura
Înconjuraţi de slavă, noi mereu Îţi vom cânta
Acum şi pururea, Aleluia!



Re M 42
Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu,
Oricât ar fi de greu necazul meu;
Oricât aş suferi, cântarea mea va fi:
Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu.

Pe-ndepărtate căi de-aş înnopta,
Şi-o piatră căpătâi dac-aş avea,
Tot fericit aş fi şi-n vis aş glăsui:
Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu.

De sunt împovărat cu slăbiciuni,
Şi mult am de luptat în rugăciuni,
Mai mult mă oţelesc cu harul Lui ceresc
Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu.

Când calea-mi voi sfârşi jos pe pământ,
Şi-n veşnicii voi fi cu Domnul Sfânt,
Voi fi preafericit cu-al meu Isus iubit,
Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu.

Viaţa mea o-nchin lui Dumnezeu,
La El cu toate vin, prin harul Său.
/:Aproape vreau să fiu de Domnul meu cel viu,
Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu.:/



Do min 43

Cânt Aleluia, cânt Aleluia,
Ţie, Dumnezeul meu slăvit!
Cânt Aleluia, cânt Aleluia,
Te iubesc căci Tu m-ai mântuit!

/:Jertfa mulţumirii ardă pe altar
Tatălui iubirii, Sfânt Izvor de har!:/

Cânt cu credinţă, cânt cu credinţă,
Ţie, Dumnezeul credincios!
Cânt cu credinţă, cânt cu credinţă
Fiului Tău Sfânt, Isus Hristos!

Cânt cu-nchinare, cânt cu-nchinare,
Ţie, Dumnezeul minunat!
Cânt cu-nchinare, cânt cu-nchinare,
Cânt cu focul care Tu mi-ai dat!



Re M 44

Nu va fi o veste mai frumoasă
Ca salvarea dată prin Isus,
Nici iubire care să jertfească
Pentru noi cât a jertfit Isus.

Dragostea Lui e darul
Cel mai minunat, minunat, o ce minunat
O, dragostea Lui e darul
cel mai minunat!
Minunat şi pentru noi!

Zilnic mă-nconjoară cu-ndurare,
Văd la orice pas cât e de bun.
El mi-a dat pe veci răscumpărare,
Pot şi eu voios acum să spun:

Nu vom înţelege niciodată
Ce măreaţă e iubirea Sa,
Şi atunci, în slava nevisată,
Tot iubirea Lui o vom cânta!



Do M 45

Tu din vânturi faci solii, Tu ai înălţat munţii
Doamne, lăudat să fii
Faci din flăcări slujitori, Tu-aduci ploaie, Tu-aduci nori
Mare eşti, Sfânt Creator.

Ce mare eşti, ce mare eşti,
Şi nimeni nu-i ca Tine Doamne-n Univers
Ce mare eşti, ce mare eşti,
O, Domnul meu, o, Domnul meu, o, Domnul meu.

Tu-ai tras linia zărilor, ai pus hotare mărilor,
Tu eşti Domnul Domnilor.
Chemi pe nume stelele, Tu ai creat soarele
Mari îţi sunt lucrările.

Toate câte Le-ai creat îţi dau slavă ne-ncetat,
Doamne, fii în veci lăudat.
Văi şi dealuri şi câmpii, păsărele mii şi mii,
Toate-Ţi spun: ’’Slăvit să fii’’.

Peste veacuri Tu domneşti, din vecii acelaşi eşti,
Domn al Slăvilor cereşti.
Tu în glorii locuieşti, doar Tu Doamne porunceşti
Sfânt, sfânt, sfânt şi veşnic eşti!



Fa M 46

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-I cânt pe vecie
Lui Dumnezeu glorie!

Cu natura-ntreagă să-I cânt şi eu,
Lui Dumnezeu glorie!
Să-L slăvească munţii şi apele,
Lui Dumnezeu glorie!

Cu cei ce-L iubesc în veci voi cânta,
Lui Dumnezeu glorie!
Şi-n nesfârşită viaţă vom intra,
Lui Dumnezeu glorie!



Fa M 47

Sfârşitul veacului trăim
Cu lupte, ură şi război,
Dar fericiţi la cer privim,
Nu e mult şi vine Domnul iar la noi.

/:El vine iar, El vine iar,
Ce fericire negrăită!
Se va sfârşi al nopţii chin amar
Căci Domnul vine iar.:/

E cerul şi pământul plin
De semnele venirii Lui,
Cuvântul Său e „Da! Amin!”
În El nici o umbră de schimbare nu-i.

Ce zi măreaţă, ce splendori
Când trâmbiţa va răsuna,
Şi Domnul va veni pe nori
Fără murmur, plin de slavă-i vom cânta.



Re M 48
Noi n-avem aur pământesc,
Nici moşteniri ce se-nvechesc,
/:Dar mai bogaţi pe lume nu-s:
Comoara noastră e Isus! :/

Noi n-avem scuturi, nici săgeţi
Să apere-ale noastre vieţi,
/:Dar nu-i alt mers mai curajos:
Nădejdea noastră e Hristos! :/

Noi n-avem săbii de război
Şi nici puteri lumeşti cu noi,
/:Dar nu-i tărie mai presus:
Puterea noastră e Isus! :/

Noi n-avem nume lăudat,
Nici scaun-nalt, nici loc bogat,
/:Dar nu-i alt chip mai luminos:
Mărirea noastră e Hristos!

Noi n-avem ţinte sau dorinţi
Ce pun pe alţii-n suferinţi,
/:Dar nu-i un Adevăr mai sus:
Solia noastră e Isus! :/

Şi pentru tot ce-am fi lucrat
Mai bun şi vrednic de urmat,
/:Noi n-aşteptăm nici un folos:
Răsplata noastră e Hristos! :/



Do M 49

E viu, e viu, mormântul Lui e gol
E viu, e viu, trăieşte Domnul meu
E viu, e viu, în toată splendoarea
Îl vom vedea în slava Sa.

Maria, ucenicii, aleargă spre mormânt
Un înger le aduce din cer mesajul sfânt
,,Vă duceţi şi vestiţi: Azi Hristos a înviat"
Deci credeţi şi vă bucuraţi"

Maria stă şi plânge, ar vrea să ştie ce-i,
Dar iată o minune, Isus-naintea ei!
Ce mare fericire! "Rabuni!" –îi zice ea
Şi noi în cer Îl vom vedea.



Do M 50
De eşti trudit şi ţi-e grea povara
Nu vrei chiar astăzi să te ridici?
Iată e clipa hotărâtoare
Trece Isus pe-aici.

Trece Isus pe-aici,
Trece Isus pe-aici,
Cheamă-L şi cere-I îndurare
Trece Isus pe aici.

Vei refuza marea Lui iubire
Sau vei veni după har să strigi
Iată e clipa hotărâtoare
Trece Isus pe aici.

''Ce vrei să-ţi fac?'' azi Isus te-ntreabă
A auzit tristul tău oftat
Vino şi spune-I ce te apasă
Să fii eliberat.

Trece Isus azi prin adunare
Nu vrei de haina Lui să te-atingi
Are putere de vindecare
Trece Isus pe aici.



La M 51
Se cuvine să Te laud Domnul meu
Se cuvine să Te laud tot mereu.

/:Sunt dator şi se cuvine
Cine altul decât Tine
M-a iubit şi mă iubeşte tot mereu./

Se cuvine să-ţi dau slavă Domnul meu
Se cuvine să-ţi dau slavă tot mereu.

În tot timpul să Te laud Domnul meu
În tot timpul să Te laud tot mereu.

Zi de zi vreau să Te laud Domnul meu
Zi de zi vreau să Te laud tot mereu.



Sol M 52

El ne-a iubit venind în lume
Ca noi pierduţi să fim salvaţi,
Prin sânge sfânt, vărsat pe cruce,
La Golgota Isus Hristos ne-a vindecat.

Ştiind că-I viu pot învinge teama
Şi eu sunt viu căci m-a salvat;
Şi când ispita grea mă va ajunge
De braţul Său eu sunt mereu eliberat.

Ca un copil ce se încrede
În tatăl său pe-acest pământ
Aşa mă-ncred şi eu în Domnul,
Şi de păcat descătuşat voios Îi cânt.

Când voi pleca în veşnicie,
Când lupta grea va înceta,
Îl voi vedea pe tron de slavă
Pe Cel ce moartea a învins prin jertfa Sa.



Fa M 53

Un nume-mi place-aşa de mult,
Îl pomenesc mereu,
Aş vrea într-una să-l ascult
Chiar când drumul e greu.

El e Isus Hristos,
Pe El eu Îl iubesc;
El e cel mai frumos,
E Mirele ceresc.

Cuvântul Lui spune aşa
Către cel osândit:
Căci Isus pe Golgota
Pentru el S-a jertfit.

În numele Lui azi mă-nchin
Şi-L rog pe Tatăl Sfânt
Să-mi dea din Duhul Său divin
Aici pe-acest pământ.



Re M 54

Tu n-ai sub soare, asemănare,
Eşti necuprins, eşti nemărginit;
Iubirea-Ţi sfântă, e o splendoare,
Pe drept Isuse, Tu eşti iubit.

Tu eşti iubirea mea,
Tu-mi eşti comoara vieţii,
Soarele meu frumos din zorii dimineţii.

Tu eşti iubirea, neprihănirea,
Pe-a Tale buze, e-un râu de har;
Tu locuieşti sus în strălucire,
Tu eşti cel mai scump mărgăritar.

Eşti sprijin tare, în încercare,
Eşti uşurare în ceasul greu;
În strâmtorare, turn de scăpare,
Din veşnicie eşti Dumnezeu.



Do min 55

În această oră, Doamne, Te rugăm
Să iei parte Tu cu noi,
Să ne-asculţi cum Îţi cântăm
Şi Te lăudăm,
Căci totdeauna eşti cu noi.

Să nu ne laşi părăsiţi nicicând
Căci noi trăim cu Tine-n gând,
Doar pe Tine Te avem
Şi-n Tine ne-ncredem;
Tu eşti al nostru Mântuitor,
Minunat şi bun Păstor,
Doar cu Tine vrem să fim
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 acum noi, Doamne, vrem să-Ţi mulţumim
Pentru bunătatea Ta,
Pentru dragostea dintâi
Şi iubirea Ta,
Vrem în veci să-Ţi mulţumim.



Re M 56

Ce har, ce har sa poţi să crezi, ce har, ce har,
Ce har pe Domnul să-L urmezi, ce har, ce har!
Ce har ca Lui să te predai, ce har, ce har,
Ce har s-o rupi cu-a lumii trai, ce har, ce har!

Ce har să poţi să spui mereu, ce har, ce har,
Isus 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 senin, în har, în har! :/



Do M 57
Zi de zi, clipită de clipită,
Lângă Domnul meu trăiesc,
De e zi cu soare sau furtună,
Ochii mei spre cer privesc.

/:Aleluia, aleluia; Isus m-a răscumpărat,
Aleluia, aleluia; Pace sfânta El mi-a dat.:/

Când mă-ncearcă greu vreo suferinţă,
Isus mi-e mângâietor,
Niciodată nu mă lasă singur,
Când Il chem în ajutor.

/:Aleluia, aleluia; El mi-e scut in ceasul greu,
Aleluia, aleluia; Isus este Domnul meu.:/

Cât de fericit mă simt în clipa,
Când ispit-am biruit,
Căci Isus în ceasul încercării,
Pasul mi-a călăuzit.

/:Aleluia, aleluia; Sunt nespus de fericit,
Aleluia, aleluia; Căci Isus m-a mântuit.:/

Traiul meu în lume fără Isus,
Ar fi doar un chin amar,
Aş fi rob pe veci sortit pierzării,
De n-aş fi salvat prin har.

/:Aleluia, aleluia; Sunt nespus de fericit,
Aleluia, aleluia; Căci Isus m-a mântuit.:/



Re min 58

Cerul şi pământul, ne spune Cuvântul vor pieri
Un lucru rămâne peste timp şi lume pe vecii,
Ne-a fost dăruită, cu sânge stropită la Calvar,
N-are asemănare, sub întregul soare sau hotar.

Evanghelia, Evanghelia,
Evanghelia are putere,
Evanghelia, Evanghelia,
Evanghelia nicicând nu piere!

Cine-o împlineşte, fericit trăieşte tot mereu,
Şi-n clipele grele, îi dă mângâiere Dumnezeu,
Ea ne este harul, ne-alungă amarul şi ne dă
Prin credinţa-n Domnul, o viaţă-n ceruri veşnică.

Ea mereu ne-nvaţă, şi ne dă povaţă, cum trăim,
Calea ne arată jertfa Domnului s-o preţuim,
Nu-i carte în lume care să te-ndrume spre Isus,
Ea te luminează şi iţi dă viaţă-n ceruri sus.



Do M 59
Când eram pândit de-o ispită,
Tu mi-ai dat putere-nzecită
Curăţit e vechiul veşmânt, prin sângele sfânt.
Când Satan a vrut să lovească
M-a păzit o mână cerească
Scut mi-ai fost, îmi eşti şi vei fi, şi în veşnicii.

Isuse pe Tine te ştiu
Cel ce eşti drept sfânt şi viu
Ochii mei spre Tine privesc
O, Doamne ceresc!

În necazuri nenumărate
Mi-ai fost Tată şi mi-ai fost frate
M-ai păzit de greu şi amar, prin sfântul Tău har.
Când pe patul de suferinţă
Te-am chemat mereu cu credinţă
Mi-ai răspuns neîntârziat si m-ai vindecat.

Când eram cuprins de-ntristare
Doamne Tu mi-ai dat alinare
Niciodat nu m-ai ocolit, ci m-ai întărit.
Şansă când n-aveam de scăpare
Doamne Tu mi-ai dat vindecare,
Să fiu mădular sănătos prin Tine Hristos.



Do M 60

În orice făptură şi-orice creatură
E toată mărirea Ta.
Întreaga natură orice limbă şi gură
Să-Ţi cânte Aleluia!

Osana, Osana, Osana!
Eşti vrednic să fii lăudat.
Osana, Osana, Osana
Fii binecuvântat.

Privind tot înaltul ca Tine nu-i altul,
Preasfânt şi înălţat
Să vadă oricine că nu-i nimeni ca Tine
O, Doamne fii lăudat!

Minuni şi mistere şi-o mare putere
E-n tot ce-nfăptuieşti
Ce planuri măreţe de noi ne-nţelese
Tu, Doamne le întocmeşti.



Fa M 61

Nu te-ndoi, ci crede că după orice 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;
Că nici un păr nu-ţi cade, că nici o lipsă nu-i,
Că nu-i nici o-ncercare, decât prin voia Lui.

Şi 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,
Clipită de clipită, veghează Dumnezeu!:/



Fa M 62

Va veni Domnul când nici nu o să ştii
Şi vei zbura sus în cer spre veşnicii
Eşti pregătit ca să zbori cu Duhul Sfânt?
Ai încheiat tu cu ceru-un legământ?

Ziua nu-i departe, ia aminte soră, frate
Ziua aceea-i mai aprope-azi ca oricând
Dumnezeu aşteaptă şi răsplata va fi dreaptă
Nu uitaţi de mântuirea voastră-acum.

Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi
Veniţi cu toţi azi la El, fiţi fericiţi
Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc
El le dă viaţă prin harul Său ceresc.

Zilele trec ca şi gându-n veşnicii
Şi Dumnezeu te aşteaptă ca să vii
Ziua de mâine poate nu-i a ta
Întoarce-te la credinţă, nu mai sta.



Do min 63
O, ce valuri de-ndurare
Curg din crucea lui Isus
O, ce jertfă minunată
Este jertfa lui Isus.

Curăţit în al Lui sânge
Şi crezând în jertfa Lui
Mă apropii fără teamă
De preasfântul Dumnezeu.

Pretutindeni să se-ntindă
Al iubirii val de sus
Toată lumea să audă
Despre jertfa lui Isus.

Orice suflet ce se află
În ruşine şi-n păcat
Să se-ntoarcă azi la Tatăl
Şi va fi acum iertat.



Re M 64

Ne-ntoarcem ca să-Ţi mulţumim
Părinte veşnic şi divin,
Căci Tu prin harul minunat
Mereu ne-ai binecuvântat.
Ne-ntoarcem ca să-Ţi mulţumim
Căci de la Tine noi primim,
Viaţa din izvor ceresc,
Lumină-n ochii ce privesc.

/:Îţi mulţumim, Îţi mulţumim
Căci Tu ne dai iar noi primim,
Îţi mulţumim, Îţi mulţumim
Acum şi-n veci de veci, Amin.:/

Ne-ntoarcem ca să-Ţi mulţumim
Cu mic, cu mare toţi venim,
Că-n fiecare ceas sau zi
Cu mâna Ta ne vei păzi.
Ne-ntoarcem ca să-Ţi mulţumim
Căci ne iubeşti şi Te iubim,
Tu singur, Doamne ne poţi da
Ce lumea-ntreagă n-ar putea.



Mi M 65

La crucea de la Golgota
Doamne vin să-ngenunchiez, cu viaţa mea.
Sunt obosit de-al meu păcat
Sufletul mi-e-ndurerat, ajută-mă!

/:Trimite-mi Doamne har din cer
Dă-mi mângâiere să nu pier,
Primeşte viaţa mea în dar
La cruce, la calvar.
Sfinţeşte Doamne fiinţa mea
Să pot să stau 'naintea Ta
Să-Ţi mulţumesc
Că m-ai răscumpărat.:/

Sunt călător pe-acest pământ
Nu fi tristă inimă, nu dispera.
Stai lângă cruce nu uita
Isus te va mângâia, inima mea!



Re M 66
Vine iar Domnul să-şi ia Mireasa
Vine Isus pe nori
Vine grăbit chiar Mirele în slavă
Să-şi răpească al Său popor.

/: Vine Isus:/ noi Il aşteptăm cu dor
/: Vine Isus:/ al nostru Salvator
/: Vine Isus:/ cu toţi îl vom vedea
/: Vine Isus:/ Glorie, Aleluia.

Au trecut anii, mai sunt doar clipe
Şi va veni din nou
Acel ce moartea a biruit-o
Al nostru Salvator.

Azi lumea-ntreagă Îi dă mărire
Celui ce-a biruit
Nu vom uita nicicând a Sa iubire
Pe-o cruce s-a jertfit.

Veniţi la Isus cât mai degrabă
Până mai este har.
Poarta-i deschisă, Domnul aşteaptă
Lupta nu-ţi va fi-n zadar.



Re M 67
O stâncă eu am, o stâncă eu am
Şi-un Nume ce-mi dă bucurie
Ce din neam în neam, ce din neam în neam
Stă tare şi-acum şi-n veşnicie.

Cine e ca Domnul, cine e ca Domnul
Sfânt şi Atotputernic, drept şi înălţat
Cine e ca Domnul, cine e ca Domnul
N-are asemănare, al meu Împărat.

El e Dumnezeu, El e Dumnezeu
Ce mă sprijineşte în toate
Voi spune mereu, voi spune mereu
La toţi despre-a Lui bunătate.

El e pacea mea, El e pacea mea
La vreme de grea încercare
Cu El voi avea, cu El voi avea
Izbândă-n orice-mprejurare.

Mă plec la pământ, mă plec la pământ
De faţa Lui nu mă simt vrednic
El este cel Sfânt, El este cel Sfânt
E Domnul meu cel Atotputernic.

Căci nu am în cer, căci nu am în cer
Pe nimeni ’n afară de El
Toiagul de fier, toiagul de fier
Iehova, Sfântul lui Israel!



Fa M 68
E lumea în schimbare, ceva se prevesteşte
Pământul e-n mişcare, pluteşte un mister.
Răspunsul la-ntrebare: ISUS soseşte
Cu-alai de sărbătoare, cu oastea Sa din cer.

Vine Isus, vine Mirele pe nori
Sunteţi gata voi fecioare?
Staţi mereu în aşteptare
Gata pentru-ntâmpinare!

Căci pregătirea-i mare, Mireasa este gata
Aşteaptă doar semnalul şi-i gata pentru zbor.
Se-aude-n duh strigarea: O, Maranata
O vino, vino Isus Te aşteptăm cu dor!

Căci semnele ne-arată căci mult nu este
Curând se-arată zorii iar noaptea s-a sfârşi.
Pe nori cu slavă mare Isus soseşte
În mii şi mii de stoluri cu El ne-om întâlni.



Do M 69
Ce bine e când fraţii
În Domnul se unesc
/: Şi-n dragoste cu toţii
Pe Domnul preamăresc. :/

Ca roua ce se varsă,
Pe câmpuri şi prin văi,
/: Şi binecuvântarea
Cădea-va peste ei. :/

O credinţă şi-un botez
Un singur Salvator
/: Avem în Isus un crez,
Domn şi Mântuitor! :/

'Nainte totdeauna,
În lucrul Domnului,
/: Vestind Cuvântul vieţii
Şi-mpărăţia Lui! :/



Do M 70
Zi de zi, clipită de clipită
Eu primesc sfinte puteri de sus,
Să înving mereu orice ispită
Fiind condus de-al meu iubit Isus.

El ce-ntrece orice bunătate
Îmi dă zilnic tot ce-are mai bun,
Sunt convins că Domnul ştie toate
Lui mă-nchin şi tot Lui mă supun.

Zi de zi, El însuşi mă-nsoţeşte,
Paşii-mi poartă în chip minunat,
Şi-astfel orice rău ce-asupra-mi vine
Spre-al meu bine va fi preschimbat

El, Cel ce este Atotputernic,
Mă păzeşte cu sfânt braţul Său
Mă-ncred în Cuvântul Său cel veşnic
Şi-L urmez voios mereu.

Mă ajută-n orice încercare
Să mă-ncred doar în Cuvântul Tău
Ca să nu pierd dulcea mângâiere,
Ce-o primesc mereu la pieptul Tău.

Mă ajută ca-n orice durere,
S-o primesc ca şi din mâna Ta,
Ceas cu ceas purtat de-a Ta putere
Până ajunge-voi în ţara Ta.



Do M 71

Voi veni cu bucurie înaintea Domnului,
Voi veni cu mulţumire-n casa Lui;
Această zi e-a Domnului,
Deci sa ne bucurăm în ea,
Cântând glorie, Aleluia!

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

/: Osana, laudă Domnului!
Laudă Domnului ce m-a salvat! :/

/: Măreţ eşti Dumnezeu!
Cu laude noi Te onorăm! :/

/:Osana binecuvântăm
Binecuvântăm pe Salvatorul.:/

/: Voi binecuvânta,
Pe Domnul toată vremea! :/

/:Osana binecuvântăm
Binecuvântăm pe Salvatorul.:/



Sol M 72

Pentru iubirea Sa neîncetat
Cânt Aleluia Domnului;
Şi pentru jertfa ce ne-a salvat
Cânt Aleluia Domnului.

/: Cânt Aleluia, cânt Aleluia,
Cânt Aleluia Domnului. :/

Pentru viaţa ce El mi-a dat
Cânt Aleluia Domnului;
Şi pentru sfântul Său har bogat,
Cânt Aleluia Domnului.

Pentru tot ce sunt azi, pentru Isus
Cânt Aleluia Domnului;
Şi pentru slava ce va fi sus
Cânt Aleluia Domnului.



Re M 73
Nu te pierde-n deznădejde
Când te-ncearcă vreo urgie
Domnul va preface-n tine
Întristarea-n bucurie.

Domnul, Domnul e nădejdea ta, e scăparea ta
Întristarea-n bucurie-ţi va schimba.

Nu privi la slăbiciune,
Nici la viaţa ta pustie
Ci la Domnul, El preface
Întristarea-n bucurie.

Nu deschide poarta minţii
Gânduri negre ca să vie
Crede-n Domnul căci El schimbă
Întristarea-n bucurie.

Nu te îndoi-n credinţă
Domnul este-a ta tărie
Şi El îţi preschimbă-n taină
Întristarea-n bucurie.

Cântă-I Domnului întruna
Mulţumeşte-I că El ştie
Când să schimbe-n tine toată
Întristarea-n bucurie.



Sol M 74

Sunt un mesager rătăcitor prin lume,
Sunt un călător spre patria de sus.
Mi-am pus harfa mea în slujba unui Nume,
Nume înălţat şi minunat Isus.

Lauda mea e pentru Împăratul,
Nimeni nu-i ca El aşa frumos,
Sfânt şi bun a fost şi nu e altul,
Ca-l meu Mire drag, Isus Hristos.

Cum să nu Îi cânt? Când cu atâta milă,
M-a luat în braţe când eram zdrobit.
Când celor din jur le inspiram doar silă,
El m-a ridicat cu drag căci m-a iubit.

Voi cânta mereu cât voi avea suflare,
Şi-L voi preamări, căci m-a iubit nespus.
Când mi-a fost mai greu în foc şi-n încercare,
Lângă mine-a stat, aproape doar Isus.

Spuneţi tuturor să ştie orişicine,
De iubirea Lui şi-al Său belşug de har.
Orice muritor ce sincer la El vine,
Are viaţă-n veci şi mântuire-n dar.



Fa M 75

Aş vrea, Isuse scump, să fiu ca Tine
În pribegia mea pe-acest pământ;
De-atâtea ori când grea ispita vine,
S-o biruiesc prin sfântul Tău Cuvânt.

Aş vrea Isuse scump, a Ta comoară,
De mângâieri, pe veci să-mi dăruieşti;
Aş vrea în mine tot ce-i vechi să moară,
Iar Tu să faci din mine ce doreşti.

Şi-aş vrea, Isuse scump, a Ta viaţă
Să se-oglindească pururi în a mea,
Şi să dispară negura de ceaţă
Ce-mpiedică să-Ţi văd mărirea Ta.

Şi câte n-aş mai vrea, o, scump, Isuse,
În pribegia mea pe-acest pământ!
Dorinţe ce îmi mai rămân nespuse
Să le-mplineşti prin sfântul Tău Cuvânt!



Fa M 76

Cele mai frumoase momente din viaţă,
Sunt atunci când noi ne întâlnim.
Şi când lucrătorii din Cuvânt ne-nvaţă,
Cum pe Domnul Isus să-L slujim.

Noi ne bucurăm în cântare,
În rugăciune şi Cuvânt.
Domnul e prezent în adunare,
Şi ne bucurăm în Duhul Sfânt.

Cea mai mare jertfă este ascultarea,
De Cuvântul Domnului cel sfânt.
Să ne dăm silinţa toată adunarea,
Ca să-l împlinim pe-acest pământ.

Cei care ascultă ca şi cei ce-nvaţă,
Să-mplinească după cum e scris.
Căci prin împlinire vom avea viaţă,
Sus la Dumnezeu, în paradis.

Minunată, sfântă şi adevărată,
Este umplerea cu Duhul Sfânt!
Astăzi o dă Domnul ca şi altă dată,
S-avem biruinţă pe pământ!



Do M 77
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
Şi 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!



Do M 78
La miezul nopţii va veni,
Isus cu pas domol.
Şi vai de cel ce-l va găsi,
Pierdut, cu suflet gol!

O lumea asta de nevoi,
Cum a orbit acum;
Crezând că ziua de apoi,
A-ntârziat pe drum.

Dar fiecare-n lucrul lui,
Să-şi pună-al vieţii gând.
Ca să-l arate Domnului
Când va veni-n curând.

Din somn treziţi-vă, sculaţi,
Căci vă pândesc dureri,
Şi unul pe-altul vă-ndemnaţi
La sfinte privegheri.

Deci suflete, fii gata, treaz,
O clipă nu dormi.
Căci trece Mirele chiar azi,
Răsplata-ţi vei primi.

Venirea Lui s-apropiat,
Să treacă judecând!
O, suflet, ţine-te curat,
Căci poţi cădea oricând.



Do M 79
Răspândeşte lumină, oriunde te-ai găsi,
Căci cei din jurul tău bine te vor privi!
Să vorbeşti numai lucrurile de folos,
Aşa cum te-a învăţat Hristos!

Fii plăcut Domnului!
Fii plăcut numai Lui!
Lui satan, nu-i da nimic!
Dă-I lui Isus, căci El te-a iubit.

Pe aproapele tău nu-l lăsa întristat!
Tu arată-i totdeauna că l-ai iertat!
Fii exemplu, cum Domnul Isus te-a-nvăţat,
Căci, prin asta, tu l-ai câştigat.

Când eşti sare curată, de folos poţi fi,
La prieteni şi fraţi, oriunde te-ai găsi;
Vorba ta să aducă cuvânt roditor,
Ca samânţa bună pe ogor.

Dacă faci fapte bune, cât eşti pe pământ,
Şi înveţi de la Domnul Isus, Mielul Sfânt,
Plata ta va fi mare, sus în veşnicii,
Unde sunt nesfârşite bucurii.



Re min 80
Doi sau trei în sfântu-Ţi nume
Când se vor uni,
În mijlocul lor Tu însuţi
Spus-ai că vei fii.

/:Doamne, Doamne,
Cu noi ştim că eşti,
Dă-ne binecuvântarea
Ce-o făgăduieşti!:/

Strânşi acum cu toţi în juru-Ţi,
Vrem să Te-ascultăm,
S-auzim ce vrei să ne spui,
Şi să Te urmăm.

Noi suntem slabi, Tu eşti tare,
Doamne, fii cu noi,
Să păşim mereu ’nainte,
Să nu dăm ’napoi.

Dă-ne Tu izvorul păcii,
Har şi mângâieri,
Tu eşti totul pentru noi toţi,
Pe pământ şi-n cer.



Mi M 81

Va veni o zi în care toţi aleşii Domnului,
Vor cânta un imn de slavă Mielului.
Ziua aceea nu-i departe pregătiţi-vă acum,
Nu uitaţi că ziua aceea e pe drum.

Ce minune va fi când Domnul va veni
Toţi aleşii Domnului cu El vor fi
Vei fi şi tu acol' la masa Domnului
Pregăteşte-te căci ziua e pe drum.

După toată alergarea fericit vei fi şi tu,
Vei primi cununa slavei lui Isus.
Deci, grăbeşte-te acuma până încă mai e har,
Nu lăsa să treacă timpul în zadar.

Pune-ţi viaţa-n rânduială şi asteaptă-L pe Cel Sfânt,
Că-n curând El va apare pe pământ;
Va veni să-şi ia acasă rodul jertfei din Calvar,
Dând la toţi aleşii veşnicia-n dar.



Do M 82
/: Mare e Domnul meu :/
/: Mare şi puternic de iubire vrednic
Mare e Domnul meu :/

/: Mare e Domnul meu :/
/: Plin de îndurare, gata de iertare
Mare e Domnul meu :/

/: Ce mare-i Domnul meu :/
/: Plin de bunătate şi bogat în toate
Mare e Domnul meu :/

/: Mare e Domnul meu :/
/: Plin de blândeţe, har şi frumuseţe
Mare e Domnul meu :/

/: Ce mare-i Domnul meu :/
Medic fără plată, Dumnezeu şi Tată
Acesta-i Domnul meu
Mută chiar şi munţii, înviază morţii
Acesta-i Dumnezeu.

/: Acesta-I Dumnezeu :/
/: Vrednic de-nchinare şi de ascultare
Acesta-i Dumnezeu :/



Mi M 83
De dorul Tău Isus iubit
În dragostea Ta arse,
/: Şi inima spre răsărit
Şi faţa mi-s întoarse :/

Isus, Isus, noi te-aşteptăm
Cum crinii aşteaptă roua;
/: Privind spre ceruri Te chemăm
Cu mâinile amândouă :/

Treci peste anii viitori,
Isuse drag, şi vino;
/: Ne du mai sus, mai sus de nori
În ţara de lumină :/

În clipa când ne-om cununa
Cu-a Tale sfinte taine,
/: Schimbaţi în chipul Tău ni-I da
A păcii albe haine :/

Şi-Ţi vom cânta, Isus iubit,
De drag, o veşnicie,
/: Căci Te-am chemat şi Te-am iubit
Cât nimenea nu ştie :/



Fa M 84

Cântăm voioşi şi suntem fericiţi
Căci prin Isus viaţă am primit,
El e cu noi, pe El vrem să-L urmăm
De-aceea azi, glorie cu toţii să-I cântăm.

Să-I cântăm din inimi Aleluia,
Prin credinţă noi să Îl urmăm,
Să-I cântăm cu toţii osanale
Pe Isus Hristos să-L lăudăm.

În orice zi prin bine şi prin rău
Eu nu mă tem căci El e Dumnezeu,
E Stânca mea şi-oricât de greu mi-ar fi
Mă-ncred în El, şi-ntotdeauna eu Îl voi slăvi.

Pe-acest pământ noi suntem călători
Dar sus în cer vom fi moştenitori,
Ne-aşteapt-acol‘, dar până atunci trăim
Şi vrem aici, pe Isus Hristos să-L preamărim.



Do M 85
Aşa cum sunt, la Tine vin!
Putere n-am, Tu-mi fii sprijin!
Mă spală-n sângele-Ţi divin!
O, Mielule, eu vin, eu vin!

De îndoieli sunt apăsat,
De ispitiri - împresurat,
Slăbit de valuri, mult purtat.
O, Mielule, eu vin, eu vin!

Aşa cum sunt de rătăcit,
La Tine vin, să fiu scutit,
Să fiu bogat şi fericit,
O, Mielule, eu vin, eu vin!

Aşa cum sunt, Tu mă primeşti!
Păcatul nici nu-mi aminteşti;
/:Crezând Ţie, mă mântuiesc.
O, Mielule, eu vin, eu vin!:/



Re min 86
Eu mă încred în Domnul meu
Prin orişice furtună
/: Că-n mâna Lui e sorţul meu
De-i vreme rea sau bună. :/

Să fie noaptea cât de grea
Inima mea îţi va cânta
Lui Isus eu mă voi ruga
Să-mi dea puteri în ziua rea.

Eu mă încred în Domnul meu
La uşă când îmi bate
/: Satan cu-ameninţarea sa
Isus de el mă scapă. :/

Eu mă încred în Domnul meu
Credinţa când mi-o-ncearcă
/: A lumii valuri tot mereu
Cercând să mi-o slăbească. :/

Eu mă încred în Domnul meu
Când inima-i zdrobită
/: Doar El mi-o ştie mângâia
Şi-mi dă iar biruinţă. :/

Eu mă încred în Domnul meu
Şi-n harul ce mă ţine
/: Când acest har se va sfârşi
Mă va lua la Sine. :/



Do M 87
Când nici nu existam
Şi nici n-aveam suflare
Din cer, încă de-atuncea mă vedeai
Când nici chip nu aveam
Şi nici vreo zi sub soare
În cartea vieţii numele-mi scriai

/: Te laud :/ Te laud căci ai iubit sufletul meu
Eşti sfânt, eşti drept, eşti bun, eşti mare
Te laud căci numai Tu eşti Dumnezeu.

Mă cercetezi ´n ascuns
M-acoperi cu-ndurare
Şi eşti cu mine-atunci când mă trezesc
O, cât de nepătruns
Eşti în a Ta lucrare
De-aceea Doamne numele-Ţi slăvesc

Oriunde aş pleca
Tu eşti mereu cu mine
Cu Tine chiar şi noaptea este zi
Cu Tine nu voi fi
Nicicând dat de ruşine
Căci mâna Ta mă va călăuzi



Re M 88
Domnul bate la uşa ta
/: Tu să-i deschizi :/
Azi primeşte-L, nu-L refuza,
Îţi vrea salvarea ta.

Iată azi Eu stau şi bat la uşa ta
Azi prinde prilejul, nu întârzia
Mâine, se poate, va fi târziu!
Las' lumea azi şi vin`!

El te-aşteaptă nerăbdător
/: Să vii la El :/
Tu să nu stai nepăsător
El ţi-e Mântuitor.

Mântuire-n dar îţi va da
/: Domnul Isus :/
Şi la El tu-n veci vei avea
Viaţă veşnică.



Do min 89
Tăria noastră fii mereu
Să trecem astăzi drumul greu
/: Şi până-n ziua de apoi,
Revarsă /: pace :/ pace peste noi :/

Ascultă-ne când ne rugăm
Răspunde-ne când Te chemăm
/: Şi unde suntem Doamne doi,
Revarsă /: pace :/ pace peste noi :/

Iubirea Ta de Dumnezeu
Păstreaz-o-n inimă mereu
/: Şi-n clipe grele şi-n nevoi,
Revarsă /: pace :/ pace peste noi :/

Aproape fii de cei sărmani
Fii mângâiere la orfani
/: Şi unde vezi lacrimi şi-amar,
Revarsă /: pace :/ pace şi-al Tău har :/

Păstrează-ne sub scutul Tău
Noi Te rugăm în gând mereu
/: Şi inima Ţie Ţi-o dăm,
Revarsă /: pace :/ pace să avem :/



Do M 90
Pe sfânta vieţii cărare,
Isuse, prin har alergăm;
Şi flori de iubire şi soare,
Spre lauda Ta semănăm.

Spre lauda Ta, spre lauda Ta,
Isuse, cu foc vom cânta!
În veci Te slăvim, în veci Te iubim
Prin harul pe care-l primim.

În lupta cea bună-a credinţei
'Napoi nicidecum să nu dăm,
Suntem rânduiţi biruinţei
Spre lauda Ta când luptăm.

Ne-ai pus în ogorul iubirii
Poverile ei să purtăm
Să fim la-nălţimea menirii,
Spre lauda Ta să lucrăm.

În toate-mpreună cu Tine,
Isuse, ne-ai spus să răbdăm,
Prin Tine şi astăzi şi mâine
Spre lauda Ta să cântăm!



Do M 91

Ne-ai fost Doamne ajutor, Tu întotdeauna
Ne-ai fost sprijin tuturor, când bătea furtuna
/:Ne-ai fost ancoră ades, în dureri nespuse
Mijlocind la Dumnezeu, pentru noi Isuse:/

Ne-ai fost Doamne zi de zi, hrană-mbelşugată
Ne-ai iubit ca pe-ai Tăi fii, cu grijă de Tată
/:Ne-ai pus pază în cămin, gardă îngerească
Ca orice săgeţi ce vin să le nimicească:/

Eşti acelaşi din vecii, neclintit şi tare
Bun şi blând cu-ai Tăi copii, plin de îndurare
/:Eşti un râu de apă sfânt, dătător de viaţă
Eşti un har pentru pământ în orice dimineaţă:/

Ne-ai fost Doamne ne-ncetat, sfântă mângâiere
Şi pe-oricine-ai învăţat în Tine să spere
/:Pentru-aceasta Te slăvim noi cu bucurie
Şi de toate-Ţi mulţumim, azi şi-n veşnicie.:/



Re M 92
Să-I spui mereu lui Isus a tale greutăţi,
Căci nu găseşti în lume la cine să le-arăţi.
Spune-I lui Isus toate! El poate ajuta;
În viaţa ta pribeagă, El pace iţi va da.

/: Spune-I Lui, tot ce ai
Şi El te-asculta azi, chiar azi!
El iţi sterge lacrima ce-ţi curge pe obraz. :/

Şi chiar în intristare, să-L chemi pe-acest Isus!
El - blând - aşa-ţi vorbeşte, priveşte numai sus,
De unde izbăvirea îţi vine dragul meu,
În zile de-ncercare şi în necazul greu.

Să nu mai spui la oameni, căci toţi sunt muritori,
Căci nu-i sub ceruri altul să-ţi deie ajutor;
Isus e singur care te poate ajuta
Şi cea mai grea durere El ţi-o va alina.

Prin încercări de-ai trece, să nu descurajezi,
Căci asta este calea pe care s-o urmezi!
Adu-ţi aminte bine cum Domnul a răbdat
Şi, pentru-a-tale fapte, chiar viaţa El şi-a dat.



Do M 93

O, cât mă simt de fericit
Că am Mântuitor.
Orfan, nici părăsit nu sunt
Cu al meu Salvator.

Slavă Mielului preasfânt
Ce pentru mine-a murit!
Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Amin!

Mi-a spus Isus şi mi-a promis
Prin sfântul Său Cuvânt:
Se duce să-mi gătească loc
În cer la Tatăl sfânt.

Aici sunt numai călător
Şi trec ca iarba-n câmp,
În cer voi fi moştenitor
Cu Mirele meu sfânt!



Do M 94
Domnul îmi este adăpost,
Cetate tare-n vreme rea!
Deşi e valul furios,
Îmi e scutită inima.

Da, eu mă-ncred în Domnul
Cetatea mea, cetatea mea, cetatea mea
O, Isuse eu Ţie mă-ncredinţez,
Cetate tare-n vreme rea.

Scut de arşiţa soarelui,
Cetate tare-n vreme rea;
E ca lumina farului,
Ce străluceşte-n noaptea grea.

Cu-al Tău cuvânt marea alini,
Cetate tare-n vreme rea;
Sufletu-mi l’acest scut să vii!
Şi nici un rău nu s-a-ntâmpla.

Tu eşti a mea mântuire,
Cetate tare-n vreme rea;
Tu-mi dai credinţă, iertare,
M-aşteaptă-n cer fericirea.



Re M 95
Slăvesc pe Domnul pacea mea
În El sunt încrezător
Ştiu că oricând de l-aş chema
Sigur îmi vine-n ajutor

Domnul este de partea mea
Nu mă tem de nici un rău
Numele Lui îl voi înălţa
Nume Sfânt de Dumnezeu.

El se înalţă mai sus de cer
Căci El e biruitor
Să zică astăzi Israel
Trăiască Domnul Domnilor!

El dă izbândă din Sion
Mare-i bunătatea Lui
Să zică casa lui Aron
Despre-ndurarea Domnului.

Domnul îmi vine-n ajutor
Mă încred în braţul Său
El este-un foc mistuitor
Nimeni nu-i ca Dumnezeu.

/: Căci în veac ţine îndurarea Lui :/
/:Lăudaţi pe Domnul!:/



Do min 96
Când te afli-ngrijorat
Strigă către Domnul!
De povară apăsat
Strigă către Domnul!

Strigă către Domnul
Orişice te-apasă
Strigă către Isus
Căci El nu te lasă!

Când te afli-n suferinţi
Strigă către Domnul
Ca El să-ţi dea biruinţi
Strigă către Domnul

Dacă vrei să fii mai sfânt,
Strigă către Domnul!
O lumină pe pământ
Strigă către Domnul!

Îngrijorat de ce va fi
Strigă către Domnul!
Pentru vremuri ce-or veni
Strigă către Domnul!



Do M 97
Azi cântă, frate, că tu eşti salvat;
/: Că tu eşti salvat; :/
Domnul pe tine te-a răscumpărat,
/: Te-a răscumpărat. :/

Cântece să răsune,
Să se ducă vestea-n lume
Căci Domnul e Mântuitorul tău şi-al meu
El te călăuzeşte;
Zi şi noapte te-nsoţeşte.
Stai dar acum, o, stai pe braţul Său!

Azi cântă, frate, şi fii bucuros,
/: Şi fii bucuros,:/
Căci ai aflat, prin har, pace-n Hristos,
/: Har, pace-n Hristos.:/

Azi cântă, frate, şi nu te-ntrista,
/: Şi nu te-ntrista.:/
Căci Domnul Isus nu te va lăsa,
/: Nu te va lasa.:/

Azi cântă, frate, dar, cântă aşa,
/: Dar, cântă aşa:/
Plin de credinţă, de dragostea Sa,
/: De dragostea Sa!:/



Re min 98
Veniţi creştini la rugăciune
În casa Domnului cel sfânt.
/:Veniţi creştini plecaţi genunchii
Şi fruntea voastră la pământ. :/

Veniţi cei osteniţi la Domnul
Voi cei trudiţi şi apăsaţi
/:Odihnă, pacea lui cea sfântă
Şi mângâiere să luaţi :/

Răsună munţi, răsună dealuri
Pământu-ntreg de glasul sfânt
/: Se pleacă-n faţa Lui natura
Văzduhu-ntreg cu nori şi vânt :/

Dar omul singura fiinţă,
Împodobit cu chip ceresc
/:Azi nu mai vrea să ia aminte
La glasul cel Dumnezeiesc:/

Azi masa Domnului e-ntinsă
Dar cei poftiţi nu vin la ea;
/:Ei n-aud glasul Lui ce strigă:
Veniţi, veniţi la masa Mea!:/

Veniţi, veniţi cu umilinţă
În f aţa tronului de jar
/:Veniţi să dezbrăcăm păcatul
Şi să primim cerescul har:/



Do min 99
Din Tine am venit, Iubire
Şi tot spre Tine merg mereu;
Frumseţe şi desăvârşire
Doar Tu dai sufletului meu.

O, Iubire, O, Iubire!
Har etern venit de sus!
Mântuire, mântuire,
Pe Golgota mi-ai adus!

Deşi întruna eşti cu mine
Şi necurmat mă fericeşti,
Mă arde dorul după Tine
Să Te pătrund mai mult cum eşti.

Fă clipele vieţii mele
Izvoare proaspete de har,
Ca să ţâşneşti doar Tu, din ele,
Îmbelşugat pe-orice hotar.

Din Tine am venit, Iubire
Şi merg spre Tine necurmat
Că-n binecuvântata-Ţi fire
E Dumnezeu cu-adevărat.



Re M 100

Doamne, bunătatea Ta îmi cuprinde inima
Şi mă face fericit, Domnul meu iubit;
De cu zori până-n apus numai harul Tău, Isus,
Îmi sfinţeşte inima şi viaţa mea.

N-ai în lume-asemănare!
Nu e nimenea sub soare,
Nici în cer, nici pe pământ
Cum eşti Tu de Sfânt!
Dragostea-Ţi mă copleşeşte,
Pacea Ta mă linişteşte,
Harul Tău îmi dă avânt,
Tot mai mult să-Ţi cânt.

Norii negrii când apar, Tu îmi eşti un veşnic far;
Drumul mi-l călăuzeşti şi mă ocroteşti.
Şi prin arşiţă Îţi cânt, numai Ţie, Doamne Sfânt,
Că-n izvorul Tău ceresc sufletu-mi sfinţesc.

Doamne, pune-n gura mea totdeauna lauda Ta
Numai Ţie să Îţi cânt pe acest pământ!
Până-n zori, când vei veni, Numele Tău voi slăvi.
Asta-i fericirea mea: să-Ţi cânt lauda Ta.



Do min 101

Cu Domnul să mergem ‘nainte,
Cu Domnul să mergem cântând,
/: Când totul se stinge-n morminte,
Cu El biruim orişicând :/

/:Cu El biruim, cu El biruim,
Oricât de-ndârjită e lupta,
Cu Domnul Isus biruim.:/

Isus e în veci Împăratul
Căci El e de-a pururea viu,
/: Prin moarte-a plătit El păcatul
Mormântu-I rămas-a pustiu :/

Când mergem cu El e lumină,
Iubire şi cântec şi har,
/: Cu Domnul izbânda-i deplină
Şi pacea e fără hotar :/



Do min 102
Dulce e iubirea sfântă
Şi Cuvântul e sublim!
Viaţa tot mereu ne-ncântă,
Când cu Domnul biruim.

Pot să se sfărâme munţii,
În adâncul mărilor,
De nimica nu ne temem
Cu al nostru Salvator.
Pot să se sfărâme munţii
Marea-n clocot să tot dea,
De nimica nu ne temem
Căci, spre ceruri, vom zbura.

De-i credinţa temelie,
Ca o stâncă de granit,
Pacea-i nobilă solie
Pentru cel neprihănit.

Haidem, să cântăm cu toţii,
Despre-a-noastre biruinţi,
Pân' nu vine clipa morţii
Şi cuptoarele fierbinţi.

Când iubirea-n inimi arde
Şi când eul l-am zdrobit,
Haruri noi, spre noi, se varsă,
De la tronul strălucit.



Do M 103
Sunt un bulgăraş prea mic,
Sunt un strop de rouă-n soare,
/:Dar cu cât mă văd mai mic
/: Cu-atât Tu :/ Te vezi mai mare.:/

Dacă-n lume m-ai făcut
O fereastră către Tine,
/:Cu cât sunt mai nevăzut,
/: Cu-atât Tu :/ Te vezi mai bine.:/

Doamne, când suntem noi doi,
N-are cel viclean ce-mi face;
/:Cu El când sunt în război,
/: Cu-atât Tu :/ mă-mbraci cu pace.:/

Dar din toate câte-n cer
Le păstrezi Tu pentru mine,
/:Nu mi-e dor de tot ce-mi dai,
/: Cât mi-e dor :/ Doamne, de Tine!:/



Do M 104

Pe calea îngustă e luptă,
Plăceri, deşertăciuni, pe ea nu-s:
Nu-i împodobită, da-i dreaptă
Şi e bună, căci duce în sus.

/:Drept la cer conduce,
A lupta este bine pe ea.:/

Viaţa-aceasta nu ţine-aşa mult,
Deci n-o pierde fără de folos;
Mergi pe cale-aceasta cu avânt,
Căci ea te duce pân-la Hristos.

Chin, dureri vei afla uneori,
Piedici multe vei întâmpina,
Dar vei fi însoţit de Isus
Şi vei merge spre cer parcă-n zbor.



Sol M 105
În lumea-aceasta toate-s trecătoare,
Se duc întruna, toate vor pieri.
Şi lucruri cari fac inima să doară,
Acolo sus vor fi doar amintiri.

Dar pân-atunci, voi lăuda pe Domnul,
Ruga mea spre El se va-ndrepta;
Până-n cea zi când în cer voi ajunge
În ziua când Îl voi vedea.

În lumea-aceasta toate-s trecătoare,
Durerile-s doar trepte tot mai sus
De-a lungul drumului ce mă conduce
L-al meu Mântuitor iubit Isus.

Dar pân-atunci inima mea să cânte
Pân-atunci cu drag voi aştepta;
Până-n cea zi, când în cer voi ajunge;
În ziua când mă va chema.

În lumea-aceasta toate-s trecătoare,
Necazul meu de azi va fi cândva
Cununa vieţii cea nemuritoare,
Ce Domnu-n ceruri mie îmi va da.

Dar pân-atunci cu Domnul voi rămâne,
Viaţa voi trăi-o-n înălţimi;
Până-n cea zi, când în cer voi ajunge;
În ziua când L-oi întâlni.



Re M 106

Nicidecum, nicidecum, niciodată
Gândul meu altui pas nu-l aştern!
/: În Isus viaţa mea e bogată:
Un izvor din etern, în etern. :/

Nicăieri, nicăieri, nici o clipă,
Nu pot fi fericit fără El!
/: Lângă El, peste-a morţii risipă,
Voi zbura ca un alb porumbel. :/

În dureri, în necazuri şi-n moarte,
Despărţire de Domnul meu, nu-i!
/: Dacă inima nu mă desparte,
Orice-ar fi, orice-ar fi, eu sunt al Lui! :/

Vom trăi veşnicii de iubire:
Mii de ani, zeci de mii, mii de mii!
/: Când o clipă cu El e-o uimire,
Ce va fi, ce va fi în veşnicii?! :/

Va veni, va veni Cel ce vine,
Hohotind, Îi voi plânge la piept.
/: Cât mai bate o inimă-n mine,
Îl doresc, Îl iubesc, Îl aştept! :/



Sol M 107

O, Doamne mare, când privesc eu lumea,
Ce ai creat-o prin al Tău Cuvânt,
Şi fiinţele ce-mpodobesc natura
Cum le-ntreţii cu braţul Tău cel Sfânt,

/:Atunci Îţi cânt, Măreţ Stăpânitor:
Ce mare eşti, ce mare eşti :/

Când întâlnesc pe Domnu-n Cartea sfântă
Şi când zăresc mulţimea de-ndurări,
Pe-ai Săi aleşi cum i-a iubit întruna
Şi i-a condus prin binecuvântări.

Când Domnul bun mă va chema la Sine
Şi când voi sta uimit în faţa Sa,
Privind pe Domnul Sfânt al veşniciei,
Căzând la tronu-I, mă voi închina.
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De-aş ajunge cea mai mare slavă pământească,
Ce folos, dacă mi-aş pierde slava cea cerească?
/:Ce folos, ce folos: slavă, fără de Hristos?!:/

De-aş avea toţi banii lumii, să-mi stea-n vraf arginţii,
În zadar, dacă-mi lipseşte aurul credinţei!
/:Ce folos, ce folos: aur fără de Hristos?!:/

De-aş şti toată-nţelepciunea care e sub soare,
În zadar, dacă-mi lipseşte cea mântuitoare!
/:Ce folos, ce folos: minte, fără de Hristos?!:/

De-aş fi omul cel mai tare de pe lumea toată,
În zadar, dacă mă-nvinge pofta desfrânată!
/:Ce folos, ce folos: tânăr, fără de Hristos?!:/

De-aş cuprinde tot pământul, tot al meu să fie,
În zadar, dacă-mi pierd viaţa cea din veşnicie!
/:Ce folos, ce folos, dacă mori fără Hristos?!:/
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Să fiu ca Tine Isuse
Să fiu ca Tine, mereu
/:Oricât e-ncercarea de mare
Să fiu ca Tine Domnul meu:/

Să fiu ca şi Tine, să fiu ca şi Tine
Smerit, blând, umil şi curat.
Să fiu ca şi Tine, să fiu ca şi Tine
Isuse să fiu ne-ncetat.

Să fiu ca Tine Isuse
S-ascult al vieţii cuvânt
/:Să fiu iubitor ca şi Tine
Să fiu ca Tine oricând:/

Curând s-a sfârşi alergarea
Şi dacă aici pe pământ
/:Trăit-am la fel ca şi Tine
Cu Tine voi fi în cerul Sfânt:/



Re M 110
Când noi eram departe, şi rătăceam în noapte
Isus Tu ai venit şi ne-ai căutat.
Din chinurile vieţii, din groapa rece-a morţii
Isus Tu ai venit şi ne-ai salvat.

/ :Isus:/ Tu eşti al nostru soare
Eşti barca de salvare
Eşti Mirele iubit şi minunat.

Când nu aveam pe nimeni, nici fraţi şi nici prieteni
In Tine am aflat un prieten bun.
La Golgota Isuse, Tu ne-ai cuprins în braţe
De-aceea te iubim nespus acum.

Când lacrime amare se prelingeau în gene
Şi suferinţa era tot mai grea.
Şi-n lacrimi şi-n durere, Tu ne-ai dat mângâiere,
O numai Tu Isus cu mâna Ta.

Te aşteptăm Isuse în post şi în veghere,
Ne e dor să Te vedem cât mai curând.
Ne-am săturat aicea de chinuri şi durere,
O vino şi ne du în ceruri sus.

/ :Isus:/ O vino mai degrabă
Mireasa Te aşteaptă
Şi Duhul strigă :
‘‘Vino mai curând’’.
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Eu n-am să te las, ca să pieri,
Când treci prin necazul cel greu,
Atunci când Mă chemi, în dureri,
Eu vin! a promis Dumnezeu.

Cheamă-Mă-n ziua ce-a grea,
Când nori, de necaz vor veni,
Atunci, Eu te voi ajuta,
Iar tu-n cânt, Mă vei proslăvi.

Când ziua s-a dus, e târziu,
Şi singur, în noapte rămâi,
În jurul tău, totu-i pustiu,
Şi-o piatră ţi-o pui căpătâi,

Cheamă-Mă! şi am să vin,
Şi-o scară la cer voi ´nălţa,
În noapte, sub cerul senin,
Cu tine, de vorbă voi sta.

Te simţi, de furtuni clătinat,
Şi valul, te-mpinge spre stânci,
În jur, mai auzi disperat,
Un vuiet, de ape adânci.

Cheamă-Mă-n, ziua cea grea,
Cînd valul loveşte cumplit,
Cu mine pe stâncă vei sta
Furtuna privind liniştit.

Eu Sunt cel ce Sunt: Dumnezeu,
Şi-aud când mă strigi din necaz,
Căci Eu văd din cer chinul tău,
Şi lacrima pe-al tău obraz.

Crede şi nu te-ndoi,
Asteaptă-n tăcere-ajutor,
Căci Eu lângă tine voi fi,
Şi chinul va fi mai uşor. + Ref.1
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Astăzi este ziua, cântăreşte bine,
Vezi cum stai cu Dumnezeu,
Dacă ai uleiul, candela ţi-e plină,
Verifică dragul meu!
Haina ţi-e încinsă, ai încălţămintea
Duhul Adevărului…
Căci se aude în zare lupte, zgomot mare
Care prevestesc…

Vine Isus! Vine Isus!
Mai e puţin şi zice-vom deplin:
Vine Isus! Vine Isus!
Şi vom zbura spre-un cer senin.

Domnul îţi vorbeşte “azi te pregăteşte,
Ceasul este spre sfârşit,
Stai în rugăciune, jertfe, fapte bune…
Să fii aur curăţit…”
Strânge în hambare lacrimi şi sudoare,
Ce-ai lucrat pentru Isus,
Căci se-aude în zare lupte, zgomot mare,
Care prevestesc…

Priveghează turmă, că-n vremea din urmă,
Vor fi glasuri de-amăgire,
Dacă-i cu putinţă să strice credinţa,
Chiar poporului ales.
Cere dar putere, să ai înfierea,
Prin Duhul cel Sfânt promis,
Stai în umilinţă, să ai biruinţă,
Căci vine Isus!
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Ce n-ar da să aibă lumea pace-n inimă?
Ce n-ar da să aibă lumea linişte deplină?

Însă pacea e la Tine pacea numai Tu o dai
Când în viaţă e Isus acolo e colţ de rai.

Ce n-ar da sa aibă lumea dulcea mângâiere?
Căci viaţa e amar, doar chin şi durere.

/:Însă sfânta mângâiere e a celor ce Te slujesc
Doamne Tu eşti alinarea celor ce Te iubesc:/

Câţi n-ar vrea să aibă-n suflet un mântuitor?
Câţi n-ar vrea să aibă-n viaţa un salvator?

Însă câţi Te-aleg pe Tine ca Stăpân şi Dumnezeu?
Numai Tu poţi mântui din păcat şi rău.
/:Eu Te-aleg pe Tine Doamne Te aleg Stăpân divin
Şi aici şi-n veşnicii până-n veci amin:/



Do min 114
Am fost căzut în păcat şi fărdelege
Am fost căzut în marea groapă de păcat
Am fost căzut şi-nfăşurat în deznădejde
/: Dar Dumnezeu :/ El m-a salvat.

Am zidit un altar în inima mea
Fiindcă Domnul mi-a dat mântuirea
Şi acestui altar i-am pus nume eu
/:Dumnezeu:/ e steagul meu.

Am fost căzut fără speranţă de salvare
De-a mai putea fi ridicat şi vindecat
Însă Hristos cu mâna Lui sfântă şi tare
/: El m-a atins :/ şi m-a salvat.

Am fost căzut în noaptea lungă de-ntuneric
Dar nime-n lumea asta nu m-a ajutat
Dar Dumnezeul meu cel tare, viu şi veşnic
/: Viaţă mi-a dat :/ şi m-a iertat.

Eu voi privi la Domnul Isus totdeauna
Căci a murit pe cruce-n locul tău şi-al meu
Eu voi cânta şi voi privi la El intr-una
/: Căci Dumnezeu :/ e steagul meu.
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Am găsit în Domnul fericirea,
Am găsit măreţul har divin,
Am găsit în Isus mântuirea,
Ce-am căutat-o de atâta timp.

Am găsit în Isus adevărul,
Când inima mi-am deschis,
Pace sfântă, binecuvântare,
De la Domnul am primit.

Glorie, Isuse, Ţie,
Aleluia în veci mărire!
Tu eşti a mea fericire,
Aleluia, Aleluia!

Când furtuna vine peste mare,
Şi când vânturile grele bat,
Spune-mi Doamne, cum să pot eu oare,
Marea vieţii s-o străbat?

Când păcatul ameninţă lumea,
Ştiu, sfârşitul va veni-n-curând,
Nu mă tem, căci Tu eşti lângă mine,
Tu eşti scutul meu oricând!

La credinţă vin' acum degrabă,
Nu mai sta nepăsător mereu,
Azi, eu ştiu că Isus mă iubeşte,
Şi El e-n sufletul meu.

Am găsit în Isus, adevărul,
Când inima mi-am deschis,
Pace sfântă, binecuvântare,
De la Domnul am primit.
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Pe-oceanul infinit cu valuri, grija m-a cuprins
Plutesc spre casă obosit, cu catargul zdrenţuit
Lovit de valuri sunt mereu, dar mai nădăjduiesc
În Tine Doamne eu mă-ncred, pe Tine te iubesc!

Mă încred în Tine, Doamne,
Orişice s-ar întâmpla
Toată viaţa mea Isuse
Te voi binecuvânta.

Pe-oceanul infinit, cu valuri, noaptea m-a cuprins
Plutesc spre casă obosit, sunt deznădăjduit,
Privesc în noapte singur sunt, n-am nici un ajutor
Lovit de valuri sunt, Isus vino, fii Salvator!

Din depărtări zăresc lumină-acolo eu plutesc.
Acolo vreau să ancorez, pe malul Tău ceresc
Voi înfrunta orice necaz, eu nu mă îndoiesc,
Căci Tu eşti Salvatorul meu, prin Tine eu trăiesc!

Mă încred în Tine, Doamne, Eşti speranţa mea Isuse
Orişice s-ar întâmpla Chiar când simt că sunt înfrânt
Toată viaţa mea Isuse Te rog nu mă lăsa singur
Te voi binecuvânta. Salvatorul meu iubit.



Re min 117

Sună harfa laudei mele numai pentru Dumnezeu
La nevoi şi la durere, Aleluia, Îi cânt eu.

/: 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 Domnul vine-n slavă astfel cum a cuvântat.

/: Deci şi tu inima mea
Cântă-I până-L vei vedea. :/
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Gata-mi este inima să cânte,
Nu e nimeni ca şi Dumnezeu.
Sufletul mi-e plin de bucurie
Laudă Lui Îi voi cânta mereu!

Eşti a mea bucurie,
Te ador, Te slăvesc,
Eşti a mea bucurie,
Laudă-Ţi cânt pe Tine Te iubesc!

Gata-mi este inima să cânte,
Domnu-mi este prieten minunat.
De iubirea Lui mi-aduc aminte
Şi-L voi lăuda neîncetat.

Gata-mi este inima să cânte,
Domnul mă conduce-ocrotitor.
El mi-ascultă glasul rugăciunii
Mâna Lui îmi vine-n ajutor.

Și-a făcut un Nume printre oameni
E mereu slăvit și adorat.
E cel ce a fost lumina vieții,
Şi a căror grijă a purtat.
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O, creşte-mi iubirea în inima mea
Isuse, Isuse, mereu Te-oi ruga.
/: Să-mi umple cu dorul, pe care-l astept
Şi ochii şi glasul şi inima-n piept :/

O, creşte-mi iubirea, Isuse iubit
Să fiu de-a ei haruri mereu copleşit.
/: Revarsă-mi-o-n suflet ca val după val
Ca râul ce creşte şi dă peste mal :/

O, creşte-mi iubirea, iubite Isus
În starea şi-n locul în care m-ai pus.
/: Să port pretutindeni belşugul de har
Şi-a ei revărsare să n-aibă hotar :/

Grăbeşte-Ţi venirea, Isuse iubit
Şi du-ne degrabă în cerul dorit
/: Suntem dornici, Doamne, de venirea Ta
Până când, Isuse, Te vom revedea! :/
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Orice pas Isus mi-l conduce
/: Slavă Lui :/
Mană sfântă El îmi aduce,
Slavă Domnului!

Aleluia-i, cântarea mea
Lui Isus mereu voi cânta,
Cu pace-mi umple El inima,
Slavă Domnului!

Toate Lui Îi sunt date aici
/: Slavă Lui :/
Harul Său îl dă la mari şi mici
Slavă Domnului!

Niciodată nu mă lasă El
/: Slavă Lui :/
De-aş avea ispite-n orice fel,
Slavă Domnului!

Domnul îmi conduce căile
/: Slavă Lui :/
Ca un cerb trec munţii, văile,
Slavă Domnului!
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