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CE-364 Calea-ngustă e greu de urmat  (Pe calea îngustă)

Refren
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Evr 13:14 Joseph P. WebsterSanford F. Bennett

 1    Calea-ngustă e greu de urmat,
Desfătări şi Plăceri pe ea nu-s,
Încercări vei avea de'nfruntat,
Dar e calea ce duce în sus. 

    Refren:
          Către cer, către cer, 
        Pe a Domnului cale luptăm!
        Către cer, către cer,
        Bucuroşi pe Isus Îl urmăm!

2    Viaţa-ceasta nu ţine-aşa mult 
N-o trăi fără nici un folos!
Mergi 'nainte luptând cu avânt, 
Călăuză îţi este Cristos!

3    Uneori mari poveri ai de dus,
Piedici multe vei întâmpina;
Dar vei fi însoţit de Isus,
Şi cu El către cer vei urca.

    

Pe calea îngustă

1    Pe calea îngustă e luptă
Plăceri deşertăciuni pe ea nu's
Nu-i împodobită, dar dreaptă;
Şi e bună că duce în sus. 

    Refren:
    [:  Drept la ce conduce 
    A lupta este bine pe ea :]

2    Viaţa-ceasta nu ţine-aşa mult 
Deci n'o pierde fără de folos
Mergi pe calea-ceasta cu avânt, 
Căci ea te duce pân' la Cristos. 

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

    

Să cântăm toţi în cor 

1    Să cântăm toţi în cor pe Isus!
Să-L slăvim, să-I cântăm cu iubire;
Prin credinţă, să fim mai presus
De noi înşine, de-a noastră fire.

    Refren:
    Slavă lui Dumnezeu!
    Acest cânt să răsune mereu:
    Slavă lui Dumnezeu!
    Acest cânt să răsune mereu. 

2    Dumnezeu pe Isus ne-a trimis,
Fiul Său preaiubit din vecie.
Cer, pământ, împreun-au purces
Să vestească iubirea Sa vie.

3    Şi pedeapsa ce noi meritam
A purtat-o Isus blând pe cruce!
Şi iertarea pe care-o cântăm,
El murind, azi cu drag ne-o aduce.



Doamne nouă Tu ne-ai ordonat

1    Doamne nouă Tu ne-ai ordonat
Să mergem să, vestim ne-ncetat,
Evanghelia-n toată lumea
S-o audă toată făptura.

Refren:
Cei ce cred în Tine
Şi se botează se mântuie;
Doamne har Tu le laşi
Arătând că sunt ai Tăi urmaşi.

2    Am crezut şi acum mă botez;
Ca şi Tine din moarte-nviez,
Spre o viaţă-n-noită prin har
Şi prin sângele de pe Calvar.

3    Iată, Doamne, că m-am botezat
Şi Te rog Duhul Tău cel curat
Să-L reverşi peste mine curând
Ca să fiu ca şi Tine de blând.
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