
Poem spre slava Domnului 

Crina: Eu sunt copil de împărat  

           În alb veșmânt sunt îmbrăcat  

           Și mama-mi spune tot mereu 

           Că sunt copil de Dumnezeu 

Lorena: De-aceea-n fiecare zi  

              Eu Tatăl meu îl voi numi  

              Și-n rugăciune-l voi chema 

              Să fie Domn în viață mea. 

Beni: Să mă păzească de-orice rău  

          Și să îmi dea din harul Său  

          Să mă ajute să îi cânt  

          Și-aici și-n cerul Lui cel sfânt. 

CÂNTARE: În inima-mi e bucurie 

                    E Isus cu al Lui iubire  

                    %Nu voi uita niciodat’ 

                     Dragostea Lui de Împărat  

                     Pentru mine ,viaţa El și-a dat’% 

                           COR: Vreau să afle fiecare  

                                    Dragostea Lui cea mare 

                                    Vreau să știe toți pentru cine El a murit  

                                   Vreau ca să vestesc întruna  

                                   Peste tot vestea cea bună  

                                   Și că însuși Dumnezeu 

                                   Pentru noi fosta răstignit  

                



 

                 Sufletu-mi cântă de bucurie 

                 E Isus cu al Lui iubire  

                 %M-a salvat din tot ce-i amar 

                   Cu Isus pe cruce la Calvar 

                   De aceea viața mea s-a Isus doar% 

 

Marius: Vreau de Tine să ascult  

               Tatăl meu scump tot mai mult 

               Voia Ta s-o împlinesc  

                Pe Tine să te slăvesc  

Roana: Cu viața și cântarea  

             Ție să-Ți dau onoarea  

              Cu traiul meu pe-acest pământ  

Sara: Vreau doar bine ca să fac  

          Ție să îți fiu pe plac 

         Iar pe cei din jurul meu  

         Să-i ajut , O Domnul meu . 

Miriam: Cu fapte și cuvinte 

               Doamne sfinte i-a aminte , 

               Dorința să-mi împlinești  

               Doamne Sfinte -ţi mulțumesc. 

 

 

 

 



 

CÂNTARE:  

1. Viaţa, inima, sufletul ca mulţumire Ţi le-aduc 

Că eşti măreţ, Tu eşti divin, din suflet azi mă închin! 

Nimeni, o, Doamne, n-ar putea să Te scoată din viaţa mea! 

Bucuria mea eşti numai Tu, Ţie Ţi-am dat sufletul! 

/: Bucuria mea eşti numai Tu, desfătarea sufletului meu! 

Ţie mă închin, Ţie Domn divin! :/ 

 

R: /: În fiecare zi cânt "Glorie!" 

În fiecare zi Ţie mă închin, 

Tu eşti bucuria mea! 

Doamne, eşti stânca mea! :/ 

Eşti stânca mea! 

 

2. În nimeni altul nu e mântuire şi în nimeni nu-i tămăduire 

Numai în jertfa Lui, în jertfa Mielului! 

Prin rănile Lui suntem mântuiţi, prin rănile Lui tămăduiţi. 

Cheamă-L în sufletul tău, cheamă-L când îţi este greu! 

/: Rănile Lui ne-au mântuit, braţul Său ne-a izbăvit 

În El avem iertare, în El avem vindecare! :/ 

 

C: /: Cheamă-L în sufletul tău, 

Cheamă-L când îţi este greu 

El e bun şi va veni, sufletu-ţi va izbăvi! :/ 

Îţi va izbăvi!                                                                              AMIN . 


