
&
&
?

#
#
#

43
43

43

∑
..œœ œœ

Ca un..œœ œœ

∑
..œœ
jœœ œœ œœ

far pe ma - lul..œœ J
œœ œœ œœ

∑
œœ œœ ..œœ œœ
mă - rii Mi-ai tri -œœ œœ ..œœ œœ

∑
..œœ# jœœ œœ œœ

mis lu - mi - na..œœ J
œœ# œœ œœ

∑
˙ ..œœ œœ

Ta, În fur -

œ œ
˙̇ ..œœ œœ

&
&
?

#
#
#

5 ∑
..œœ
jœœ œœ œœ

tu - na dis - pe -..œœ J
œœ œ œœ œ

∑
œœ œœ ..œœ œœ
ră - rii, Când fuiœœ œœ ..œœ œœ

∑
œœ œœ ..œœ jœœ
ga - t-a mă îne -œ œ ..œœ Jœœœ œ

∑
˙̇ .œ œ
ca. Doam-ne,

.œ œ
˙̇ .œ œ.œ œ

.œ Jœ .œ œ

..œœ
jœœ ..œœ œœ

fâ ca să stră -..œœ Jœœ ..œœ œœ

œ œ .œ œ
œœ œœ ..œœ œœ
ba - tă Din Gol-œœ œœ .œ œ.œ œ

&
&
?

#
#
#

11 .œ Jœ# .œ# œ
..œœ#
jœœ ..œœ œœ

go - ta pes - te..œœ Jœœ ..œœ œœ

˙ .œ œ
˙ ..œœ œœ

mări, Ra - za

œ œ
˙̇ ..œœ œœ

.œ Jœ œ œ

..œœ
jœœ œœ œœ

dra - gos - tei, ce-a -..œœ J
œœ œ œœ œ

œ œ .œ œ
œœ œœ ..œœ œœ
ra - tă Por - tulœœ œœ ..œœ œœ

œ œœ ..œœ Jœœ
œœ œœ ..œœ jœœ

veş - ni - cei scă -œ œ ..œœ Jœœœ œ

˙̇ Œ
˙̇ Œ

pări.˙̇ Œ

PDC-399 Ca un far pe malul mării   (Focul dragostei lui Isus)
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Refren

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

    PDC-399 Ca un far pe malul mării

1    Ca un far pe malul mării
Mi-ai trimis lumina Ta,
În furtuna disperării,
Când fui gat-a mă îneca.

Refren:
Doamne, fâ ca să străbată
Din Golgota peste mări,
Raza dragostei, ce-arată
Portul veşnicei scăpări.

2    Marea e cu stânci dosite
Ce sunt greu de ocolit;
Şi-s atâtea căi greşite,
Că-I uşor de rătăcit.

3    Sunt atâţi ce-n întuneric
Drumul drept nu mai găsesc;
Fă-mă, Doamne-un far puternic 
Pentru toţi ce-i întâlnesc!

    CE-434 Focul dragostei lui Isus

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!

4    Dacă luntrea lor spre Tine 
Nu pot totuşi a-ndrepta,
Fă-mă să le strig mai bine 
Să-ţi dea cârma-n mâna Ta!

Moderato



B-0094/P-0893 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.

    PDC-117 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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