
1. CE DAR NEMERITAT
Strofa 1

Cine transformă în soare veșnic
Orice fărâmă de întuneric,

E Domnul gloriei, e Domnul Domnilor! 
Cine vorbește-acea Lui vorbire 
Zguduie munții din temelie,

E Domnul gloriei, e Domnul Domnilor!

Refren

Ce dar nemeritat, ce drept să fiu salvat 
În ceasul cel mai greu, ai luat păcatul meu! 

Moartea ai biruit, ca eu să fiu sfințit
Astăzi cânt liber, Isus m-ai mântuit!



Strofa 2

Cine mai poate azi să ridice
Pe cei căzuți iar, ca fii și fiice,

E Domnul gloriei, e Domnul Domnilor! 
Cine aduce la El popoare,

Plin de dreptate și îndurare
E Domnul gloriei, e Domnul Domnilor

Bridge

Vrednic este Mielul junghiat, 
Vrednic e Împăratul din morți înviat!

Vrednic este Mielul junghiat, 
Vrednic e Împăratul din morți înviat!

2. NE VOM ADUCE MEREU AMINTE
Refren

Ne vom aduce mereu aminte, 
Vom spune lumii lucrările-Ți mari, 

Vom striga: „O, cât de mare,
E credincioșia Ta!”



Strofa 1 

Ești Creatorul, Susținătorul, 
Mângâietorul, iubit Salvator!

Și peste vremuri, ne-ai fost scăpare, 
Ne-ai dat pace, chiar în furtuni.

Strofa 2

Prin multe semne, Ți-arăți puterea, 
Prin sânge sfânt, harul Ți-ai revărsat, 

Ne-ai fost alături, sprijin în toate, 
Ne-ai dat viață fără sfârșit.

Strofa 3

Când drumul nostru, prin văi coboară, 
Vom privi, la tot ce-ai făcut,

Și vom striga: „Ce bun e Domnul!
El e mereu credincios!”

Bridge

Aleluia, aleluia,
Celui ce ne-a binecuvântat! Aleluia, aleluia,

Celui ce ne-a răscumpărat!



Strofa 4

Mi-aduc aminte, de-a Ta chemare, 
De ziua când, mi-ai spus sunt salvat. 

Că niciodată, nu voi fi singur,
Pe veci viața Tu mi-ai schimbat.

3. TOT CE SUNT, SUNT PRIN 
HARUL TAU

Strofa 1

Ce dar măreț e Isus Salvatorul 
E tot ce poate cerul să îmi dea,

E bucurie și neprihănire
E-o dragoste ce-mi umple inima!

Refren 1

 Speranța mea e doar în Domnul Isus, 
Viața mea-i legată doar de El!

Pot să spun că Isus pace-n dar mi-a adus 
Tot ce sunt, sunt prin harul Său!



Strofa 2

Chiar dacă noaptea-n jurul meu se lasă 
Isus va fi mereu de partea mea,
În slăbiciuni puterea Lui se-arată

Prin El trăiesc, e bucuria mea!

Refren 2

El e Păstorul bun ce mă păzește 
Chiar de-ar fi să trec prin văi adânci 

Nu mă tem știu că El nu mă va părăsi 
Tot ce sunt, sunt prin harul Său!

Strofa 3

Eu nu mă tem, destinul meu îl ține 
Știu că-s iertat El prețul l-a plătit
El a murit pe cruce pentru mine

Și-a înviat din morți a treia zi!

Refren 3

El a murit ca eu să am viață
Azi trăiesc prin har sunt mântuit!

Pot acum să declar: „Liber sunt în Hristos” 
Tot ce sunt, sunt prin harul Său!



Strofa 4

CutotceamÎlvoiurmapeIsus 
El mi-a promis că mă va duce-n cer! 

Și zi de zi mă va-ntări, știu bine
Pân’ voi ajunge-n fața Tronului!

Refren 4

/: Credința mea în Domnul va rămâne 
Toată Gloria e doar a Lui,

Când se va termina alergarea voi striga: 
“Sunt al Tău Ți-aparțin pe veci!”: /

4. DIN TINE AM VENIT IUBIRE
Strofa 1 

Din Tine am venit Iubire 
Şi tot spre Tine merg mereu, 

Frumuseţe şi desăvârşire 
Doar Tu dai sufletului meu!



Refren 4

/: O, Iubire, o, Iubire, 
Har Etern venit de sus, 

Mântuire, mântuire
Prin Golgota ne-ai adus! 

Strofa 2

Deşi întruna eşti cu mine
Şi necurmat mă fericeşti,
Mă arde dorul după Tine

Să Te pătrund mai mult cum eşti!

Strofa 3

Fă clipele vieţii mele 
Izvoare prospete de Har

Ca să ţâşneşti doar Tu din ele 
Îmbelşugat pe-orice hotar!

Strofa 4

Din Tine am venit, Iubire, 

Şi merg spre Tine ne-ncetat 

Că-n binecuvântata-Ţi fire 

E Dumnezeu cu-adevărat!



5. DOAR HRISTOS, SPERANTA MEA
Strofa 1

Cât de departe eram de Tine, 
Un munte ce nu-l puteam urca, 
În disperare priveam spre ceruri, 

Numele Tău L-am chemat.

Strofa 2

În întuneric iubirea-Ți mare,
A spulberat păcatul greu, 

Murind pe cruce ai scris sfârșitul, 
Doar Hristos, Speranța mea!

Strofa 3
Cine-ar putea să-I cuprindă mila, 

Și bogăția Harului Său?
Al slavei Rege, glori-a lăsat-o,
Să ia pacatul meu și-al tău.

Strofa 4

Crucea proclamă iertarea noastră, 
El ne-a ales să fim ai Săi, 

Mântuitor bun, al tău pe veci sunt, 
Doar Hristos, Speranța mea!



Refren

Aleluia! Isus m-a eliberat,
Aleluia! moartea nu a triumfat,

Lanțurile au căzut, m-a iertat de-al meu trecut, 
Doar Hristos, Speranța mea!

Bridge:

/:În dimineața promisiunii,
Când din mormânt El a înviat,
Leul din Iuda a-nvins păcatul,

Prin moartea Sa ne-a răscumpărat:/
Isus Tu m-ai eliberat

6. VICTORIA IN ISUS
Strofa 1

Am auzit o veste că Isus veni din slavă
Și la Golgota în locul meu a fost crucificat;

El mi-a luat povara și mi-a dat în dar iertarea, 
Prin jertfa Lui victoria de-acum am câștigat!



Refren:

Victoria în Isus, mi-a dat azi salvarea, 
Cu sfântul Său sânge El m-a răscumpărat; 
Întreaga mea iubire doar Lui i se cuvine, 
În El am victoria, spălat sunt de păcat!

Strofa 2 

Am auzit de Domnul, de puterea Lui cea mare, 
Cum pe cei bolnavi i-a vindecat, pe morți i-a învi-

at; Eu am strigat: O, Doamne, Te îndură și de mine! 
Și-n viața mea victoria Isus a câștigat!

Strofa 3

Am auzit că Domnul mi-a zidit o casă-n ceruri 
Și-n acel locaș de străluciri la masa Lui vom sta; 

Cu îngerii în coruri în mărire-I vom da slavă
Și cântecul victoriei atunci îl vom cânta!


