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CE-434  Focul dragostei lui Isus
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Refren

Mat. 5:17 Philip P. BlissW.W.Rock

1    Focul dragostei lui Isus  a cuprins poporul sfânt,
Astfel şi el luminează pretutindeni pe pământ. 

    Refren:
Deci aşa să luminaţi toţi, înaintea tuturor
Ca în ţara păcii sfinte să ajungă mult popor!

2    O, ce mare-ntunecime, valul mării-i furios,
Mulţi privesc cu nerăbdare după  farul luminos.

3    Felinarele să umpleţi cu-al iubirii sfânt ulei,
Multe sufletele pierdute,  calea vor afla prin voi!
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 Focul dragostei 

1    Focul dragostei lui Isus
Arde-acum la'nvăţăcei,
Încât şi ei luminează'n 
Toate părţile lumii.

     Refren:
Deci aşa să luminaţi toţi,
Înaintea tuturor,
Ca'n limanul păcii dulce,
Să ajungă mult popor.

2    Groaza de  întunecime,
Valul mării furios
Mulţi privesc cu nerăbdare
După vre-un  far luminos.

3    Felinarele să umpleţi,
Cu-al iubirii sfânt ulei,
Şi sufletele pierdute 
Vor afla calea prin voi.

 Ştim cu toţii că Satana

1    Ştim cu toţii că Satana
Dă târcoale ca un leu,
Căutând al nostru suflet,
Vrea să-l piardă'n chinul greu. 
Să veghem că leul strigă
Şi răcneşte căutând
Să răpună pe oricine
Nu veghează stăruind.

2    Nu lăsaţi vrăjmaşu-acesta
Să vă'njuge l-al său car,
Ci strigaţi, strigaţi la Domnul
Să v-ajute cu-al Său har.
Deci fiţi treji şi'n priveghere,
Harul Lui ca să-l primiţi.
El vă dă, vă dă putere
Şi vă face neclintiţi.

3    Să luptaţi mereu prin Duhul,
Cât timp staţi pe-acest pământ,
Îmbrăcaţi fiind cu armura
Dumnezeului preasfânt.
Că răsplata va fi  mare 
Pentru cei biruitori;
Vor veni pe nori cu toţii
Cu al lor Mântuitor.
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