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1. Aici să fie casa Celui veşnic Sfânt 

 Aici s-aducem laudă şi-nchinare 

 Acelui care este vesnic viu si Sfant 

Şi merită doar cinste şi onoare! 

 Aici să fie casa unde fraţii mei 

 Cădea-vor în genunchi în faţa Ta, 

 Cu mâinile întinse către ceruri ei 

 Un legământ cu Tine vor avea! 

 

 Din cântare în cântare 

 Să se-aprindă-n adunare 

 Jertfa laudei de-nchinare 

 Ca pe muntele cel Sfânt! 

 Să cunoască fiecare 

 Că Tu eşti în adunare, 

 Cu puteri prin Duhul Sfânt! 

 

Acum in casa unde-i bun popasul 

Si unde ingeri vin pe albe scari 

Poporul slavei isi inalta glasul 

Cu rugaciuni si binecuvintari 

 

Evanghelia e vestea buna 

Prin care viata vesnica s-a dat 

De 2000 de ani mereu rasuna  

De 2000 de ani Isus ne-aduna 

La pieptul Sau insangerat 

 

Vlaga vietii noastra toata  

Domnului am inchinat 

In ostirea lui cea sfanta 

credinciosi ne-am inrolat 

 

Prin incercari si spaime  

Sub arsite si ploi 

Prin desele primejdii 

El a ramas cu noi 

 

Sa spunem ca-n vechime  

O piatra de-ajutor 

Ne-a fost  si va fi Domnul 

 

Fetele: Ieri 
 

Baietii: Azi 

Toti: Si-n viitor 

 

Nu se merge ca pe moale  

Spre locasurile sfinte 

Sunt necazuri si sunt boale 

Cine doarme sa se scoale 

 

Toti: Si cu Domnul inainte 

 

Fa-ti rost de-o inima mai credincioasa 

Mai insetati de adevar sa fii 

Cu o purtare mai cuviincioasa 

Si nu nega o cale luminoasa 

Pe care sunt atatea marturii 

 

Cel ce-a venit la noi din cer  

Ne-a adus harul si credinta  

Si cei ce cred in el nu pier 

De partea lor e biruinta 

 

Nu eşti învins cât timp credinţa 

 Nu ţi-ai schimbat şi nu ţi-ai stins 

 Credinţa iarăşi te ridică 

Poţi fi căzut, da nu învins. 

 

/ : Biruitori, eroi şi vrednici 

 Sunt numai cei ce neclintit 

Duc legământul pân-la moarte 

Şi luptă până la sfârşit. / : 

 

Fie traiul cat de greu  

Cand te-ncrezi in Dumnezeu  

Nu poti fi dat de rusine  

Caci El schimba rau-n bine 

 

El vine sa ajute disperatii 

Pe cei ce striga dupa ajutor  

Pe cei ce trec prin grele situatii 

Si au nevoi de-un ocrotitor 

Sa-l urmam cu bucurie  

Si-o credinta tot mai vie 

Sa-L urmam cu ascultare 

 

Toti: Si rabdare-n incercare 

 

Cand vorbim despre rabdare  

Cand vorbim despre credinta 

Ne sta iar la fiecare 

Un model de biruinta 
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Viata care poarta roade 

E credinta intrupata 

Ce-n diverse perioade  

Va fi sigur incercata 

 

Cei ce umbla prin credinta 

Simt in propria fiinta 

Dragostea lui Dumnezeu 

Si la bine si la rau 

Si in binecuvantari 

Si in grele incercari 

 

Caci necazul e cel care 

Ne aduce si rabdare  

Si curaj in incercare 

Si putere in lucrare 

 

Cand vezi ca tristetea ti-apasa fiinta  

SI simti ca puterea te lasa 

Mai rabda o clipa nu-ti pierde credinta  

Curand vei ajunge acasa 

 

Voi frati batuti de vanturi si haituiti de fiare 

Priviti in sus caci iata : Luceafarul rasare 

Curand va-ncepe nunta in sfintele odai 

Pastorul impreuna cu mieluseii sai 

 

Din Orice Neam, din orice semintie,  

Din orice limba, din orice norod  

O mare gloata catre-mparatie 

Isus va strang-eal suferintei rod 

 

Eroii slavei, vin acum acasa 

Au biruit in marele necaz 

Si ei vor sta cu Domnul lor la masa 

El le va sterge lacrima de pe obraz 

 

Priviti la-naintasii care 

Ardeau de dragoste si dor 

Si faceti azi ca fiecare 

Sa fie-un demn urmas al lor 

 

Nu dispera in ceasul de-ncercare 

Doar e ales spre-a fi cernut 

Tu na-i sa pieri ca pleava dusa-n zare 

Cand esti comoara sfanta si nu lut 

 

Taria izvoreste din credinta 

 

Rabdarea ne aduce biruinta 

 

Toti : Si dragoste de mirele ceresc 

 

Credinta e un drum pe ape 

Sa lupti cu valul de pacat 

Fara Isus este condamnat 

SI n-are cine sa te scape 

 

Credinta-ntoarce fiul de la moarte 

Puterea flacarii o face scrum 

Astupa Gura leilor, desparte 

In doua marea si-si croieste drum 

 

Pe fuga pune ostirile dusmane 

Si bolile le-alunga c-un cuvant  

Aduce Izbavire-n incercare 

Darama ziduri grele la pamant 

 

Credinta-i puterea ce-opreste furtuna 

Si valul si norii si vantul grozav 

Credinta-i puterea ce scoala si-acuma 

Pe-acela ce crede oricat de bolnav 

 

Fetele: Poate ai in casa ta grav bolnav pe cineva  

Tu sa crezi cu-adevarat si el va fi vindecat 

Ia-l exemplu pe sutas, mai pe jos sa nu te lasi 

Crede si nu te-ndoi oricat de bolnav ai fi 

 

Ca sa fii om credincios,  

Baza e Isus Hristos 
 

Pentru El nimic nu-i greu 

Caci e Fiu de Dumnezeu  

Daca umbli prin credinta 

Totu-ti este cu putinta 
 

Cand pare a numai exista scapare 

Ca urmatorul pas e-al mortii prag 

Priveste-inainte, Fii tare 

In zare flutura-l credintei steag 

 

Nu vezi tu peste valul de onoare 

Cununa biruintei stralucind? 

E scris, ca cine rabda pana moare 

Acela numai fi-va mantuit 

<< Asculta Aici: 

http://bit.ly/1yjBrAu 

Asculta Aici: >> 

http://bit.ly/1KLXN2

D 

Richard 

M. 

Becky  

V. 

Lusa 

Lusa 

Gabi C. 

Alex C. 

Alex C. 

Timi P. 

Timi P. 

Denise 

B. 

Denise 

B. 

Filip B. 

Filip B. 

Naomi 

V. 

Naomi 

V. 

Denise 

B. 

si 

Melissa 

B. 

Duet 

Baietii 

http://bit.ly/1yjBrAu
http://bit.ly/1KLXN2D
http://bit.ly/1KLXN2D


Credinta 

  
Page 3 

 

  

In seceta-ncercarii tu asculta 

Cum clipoceste apa de izvor 

De na-r fi incercari, de na-r fi lupta 

N-ar fi cununa pentru-nvingator 

 

O, nu dori in ceasul de-ncercare 

Chiar veac de-ti pare sa ajungi sa mori 

Te-asteapta rasplatirea ce mai mare 

Cununa vietii de cea de-nvingator 

 

Nu eşti zdrobit cât ai iubire 

Curată şi de neclintit 

Iubirea, iarăşi te înalţă 

Poţi fi călcat, dar nu zdrobit  

 

Nu mori când inima-ncetează 

Ci când de cer ai ochii rupţi 

Când nu mai arzi şi nu mai sângeri 

Când nu mai plângi şi nu mai lupţi 

 

/ : Biruitori, eroi şi vrednici 

Sunt numai cei ce neclintit 

Duc legământul pân-la moarte 

Şi luptă până la sfârşit :/ 

 

In ceasul sa nu uitam de fel  

Caci cel ce ne sustine e Domnul, Numai El 

 

Toti: In tine-avem Isuse, In orice zi tarie 

 Sa smulgem radacina pacatului din noi 

 Sa-ntampinam durerea cu imn de bucurii 

 Si urcand, Sa nu ne-ntoarcem privirele-napoi 

 

Sa biruim si moarte si urgie  

Stiind ca in curand noi vom purta 

Pe frunte-n fericita vesnicie 

Cununi de slavi si fericirea ta 

 

Nu ne inspaimanta asprele furtuni 

Nici bezna lumii nu ne-nfricoseaza 

Caci tu ne chemi Isuse si ne-aduni 

SI stai la usa inimii de paza 

 

Sa mergem cu totii impreuna  

In viforul luptei de-apoi 

Sub steagul Luminii eterne 

Caci Domnul Isus e cu noi 

 

Toti: Mai aprigi, Mai vii, Inainte 

Cu ochii spre cruce, Mai sus 

Privirile Noastre sa zboare 

Cu noi, Este Domnul Isus 

 

Sa ne-avantam ca David spre-a rapune 

Ostiri de duhuri care dau fior 

Sa dovedim ca Solomon intelepciune 

Dreptate si lumina tuturor 

 

Toti: Mereu mai plini de duh 

 

Mai credinciosi 

 

Mai Buni 

 

Mai Drepti 

 

Mai Sfinti 

 

Mai in Hristos 

 

Toti: Sa fim si-n ceasurile grele tot voiosi 

 

Si-norice timp, sa-i fim, de mult folos 

Cu mana Domnului pe umar 

Senini trecand orice valtori 

Curand ne vom trezi-n marirea 

Crestinilor Biruitori 

 

Se-ntinde ca o mreaja a somnului ispita 

Lumina sa o stinga, vegherea sa o ia 

Dar sa  pastram oricand nadejdea neclintita 

Caci lupta asteptarii curand se va-ncheia  

 

Aprindeti torta marturiei  

Crestini din cele patru zari 

Caci stati in pragul vesniciei 

Destul ati ars doar lumanari 

 

Lasati lumina sa se-ntinda 

Din rasarit pana-m apus 

Si toata lumea sa cuprinda 

Caci vine mirele Isus 
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O vino dreptate, inalta-ti fiinta 

Si-n noi care plangem ca mult te dorim 

Cuprinde-ne tu si ne-nvie credinta 

Ca numele tau mai mult sa-l slavim 

 

Sa tinem privirea mereu ridicata  

Mai sus peste lumea in care suntem 

Spre tinta vietii-n lumina-nbracata 

Prin neguri si lupte mai clar s-o vedem 

 

 3. Să ne ridicăm privirea, să nu mai privim în jos 

 La plăcerile de-o clipă, la pământu-ntunecos 

 

Căci la sfârşitul vieţii noastre vom sta-naintea lui 

Dumnezeu 

Dacă umblăm în lumină, vom fi cu Domnul în Cerul 

Său. 

 

Traim la inceput de mileniu  

Cu noi evenimente si urgii 

Schimbari in ultimul deceniu  

Si prea putine bucurii 

 

Puternic a dezvaluit furtuna 

Vrajmasul impotriva noastr-acum 

Mai furios, mai rau ca-n totdeauna 

Ar vrea sa-ntunece-al creditei drum 

 

Toti: Sub steagul de credinta 

Pasim de azi spre maine 

Prin anii de furtuna 

De lupta pep amant 

Ne este dor de Domnul 

Cel ce toate tine 

Sub screptrul Lui puternic 

Prin sfantul lui cuvant 

 

Nu vom sfarsi infranti de suferinta 

Si nu vom fi infranti de-al ei tumult 

Chiar de suntem raniti si plini de umilinta 

El ne iubeste cu atat mai mult 

 

Calvaru-i usa vesniciei  

Toti gravitam in jurul ei 

Un soare-n centrul galaxiei 

Ce-a rasarit pentru iudei 

Calvaru-i tronul libertatii 

Loc al supremul repaus  

Un turn in mijlocul cetatii 

Ce face ordine in haos 

 

Prin ruguri au trecut martirii 

Au suferit ca mai apoi 

Mesajul sfant al mantuirii 

S-ajunga azi pana la noi 

 

Nu vom tacea cat cerul va mai tine 

Si cit pamantul se va mai roti 

A noastra cantare de Domnul va spune 

 

Acum  

 

Si pururea 

 

Si-n vesnicii 

 

Inima din pieptul meu Bate pentru Dumnezeu  

Pentre El cantarea mea Neincetat va rasuna 

Din pruncie m-a ales Sa-L slavesc prin al meu vers 

Mi-a dat harul Sau bogat  Si m-a binecuvantat 

 

:/Cantarea mea,cantarea mea As vrea Isus pana la 

Tine  

S-ajunga sus pana la cer Ca dar de multumire:/ 

 

Doamne fa cantarea mea, Sa ajunga in fata Ta  

Ca o jertfa inaltata, Dintr-o inima curata 

Intr-o zi va trebui, Sa Iti cant si in vesnicii 

Sus la nunta Mielului, In tara Canaanului 

 

Pe-ntinderea de sticla stravezie  

In valuri ca de foc stralucitor 

Biruitori plini de bucurie 

Vor preamari pe Mielul Salvator 

 

Vedea-vom in cerul curat 

Avand cununi de flacari si jar 

Pe cei ce nu s-au inchinat 

 

La idolii lui Nebucadnetar  

Acolo-i turma fara numar 

Ce-i pastorita de-un pastor 

De Isus Imparatul Slavei 

 

^^Asculta Aici: 

http://bit.ly/1x3ptqc 

Asculta Aici: >> 

http://bit.ly/1wcSyh

w 

Lois R. 

Ligia B. 

Ligia B. 

David D. 

David D. 

Jenny 

M. 

Jenny 

M. 

Jenny 

M. 

Emi I. 

Emi I. 

Emi I. 

Beta C. 

Beta C. 

Manu C. 

David M. 

Solo 

Toti 

Toti 

http://bit.ly/1x3ptqc
http://bit.ly/1wcSyhw
http://bit.ly/1wcSyhw


Credinta 

  
Page 5 

 

  

Toti: Si Domnul Sfant al Domnilor 

Acolo e raiul iubirii 

Cetatea cu porti de safir 

 

Acolo e Domnul maririi 

Rasplata oricarui martir 

 

Acolo in ceruri e-o vesnica tara 

Zidita de-a Domnului mana 

Ne-asteapta sosirea acei ce intrara 

Desprinsi de blestem si tarana 

 

Ferice de toti aceia 

Ce-n sion au locuinta 

Care tin in a lor inimi 

Sfantul dar primit 

 

Toti : ……..Credinta 

 

Haideti frati! Ca sa fim astazi  

Curajosi ca Neemia 

Caci acum zidim cetatea  

Ce strabate vesnicia 

 

1. E lumea în zbucium, zdrobită de păcat 

Şi chiar dacă unii creştini s-au lepădat 

Păstrează credinţa şi-un cuget curat 

Prin care de veacuri, doar sfinţii au umblat. 

 

2. Prin jertfe de sânge, la fiare aruncaţi 

Pe ruguri, creştinii. au fost martirizaţi 

Erau daţi la moarte, aveau doar un crez 

Iubirea lui Isus le dădea un sens. 

 

Păstrează credinţa şi-un cuget curat 

Prin care de veacuri, doar sfinţii au umblat. 
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