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C1019 Vrem avere, bogăție

1   Vrem avere, bogăție, fericireacestei lumi,
Suntem agitați tot timpul și uităm să fim mai buni
Alergăm de dimineață până seara nencetat
Umblăm aplecați de spate, păcatul neampovărat.

2    Neam legat deaceste lucruri care  pier și nau valoare
După bani umblăm tot timpul, viața e trecătoare
Căutăm pace, fericire, bucurii de orice fel.
De Dumnezeu nu ne pasă, nu ne mai gândim la El.

3    Navem timp, spunem întruna astăzi  suntem ocupați,
Navem pace bucurie, mereu suntem tot stresați.
Bucuria e la Isus, pacea, liniștea la fel,
Să neoprim din alergare, să venim  acum al El.

4    El dă liniște și pace, bucurien Duhul Sfânt
SăI slujim cu scumpătate cât trăim peacest pământ.
El ne mângâien durere, nentărește în necaz
Ne aduce izbăvire, șterge lacrima peobraz.

5    La El este fericirea, tot cei bun la El găsim,
SăL chemăm în viața noastră, în inimă săL primim.
Dacă îl avem pe Isus ca stăpân, conducător,
Vom avea pace deplină cu al nost” Mântuitor!


Notată de Emil Onofrei            C1019

Ica Drăgoi


