
Nu e munte prea mare [Lyrics, 68 bpm, 4/4]
[VIA]

V1, C, V2, C×2, B×2, C

Verse 1
Ești marele 'Eu sunt'
În lumina umbrei Tale mă ascund
Acoperit de har
Mă odihnesc atunci când Tu apari
Chorus
Nu e munte prea mare
Nu-i pustiu prea uscat
Nu e vale prea adâncă
Nu-i nimic mult prea greu,
Nimic mult prea greu
Verse 2
Ești pace în furtuni
La cuvântul Tău și stele se supun
Mi-ai dat puterea Ta
Să fiu mai mult decât eu pot visa
Bridge
Și orice s-ar întâmpla
Tu rămâi de partea mea
Nu-i nimic prea greu
Pentru Domnul meu
Universul de-ar cădea
Tu rescrii istoria
Nu-i nimic prea greu
Pentru Domnul meu
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În Fața Tronului de Sus [Lyrics, 81 bpm, 3/4]
[VIA]

V1, Inst, V2, Inst, V3, Inst

În fața tronului de sus
Eu am un bun apărător,
Un mare Preot, pe Isus
La care aflu ajutor.
Săpat eu sunt pe mâna Sa
Și pe-a Lui inimă sunt scris
Iar cât în ceruri El va sta,
Pârâşul meu va fi învins,
Pârâșul meu va fi învins.
Satan când mă va acuza
Spunându-mi că sunt vinovat,
Privesc la Domnul, Stânca mea
Ce-a șters pe cruce-al meu păcat.
Fiindcă Domnul a murit,
Eu am ajuns neprihănit;
Dreptatea s-a îndeplinit,
Prin moartea Lui sunt mântuit,
Prin moartea Lui sunt mântuit.

Și iată Mielul înălțat,
Cel nepătat, neprihănit,
Cuvântul viu și întrupat
E Rege-al regilor slăvit.
Unit cu El nu voi muri,
Cu sânge m-a răscumpărat;
Voi fi cu El în veșnicii,
Cu Domnul meu glorificat!
Cu Domnul meu glorificat!
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Reckless Love (Nemărginită Dragoste) [Lyrics, 83 bpm]
[Default Arrangement]

V1, C, Inst, V2, C, Inst, B×4, C, Outro

Verse 1
Când nici nu existam, la mine Te gândeai
Dragoste îmi arătai
Când nici nu respiram, viață Tu mi-ai suflat
Dragoste mi-ai arătat
Chorus
O, nemărginită, necuprinsă dragoste a Ta
O, mă urmărește, mă găsește și când sunt pierdut
N-am câștigat-o, n-am meritat-o, însă zilnic o primesc
O, nemărginită, necuprinsă dragoste a Ta
Verse 2
Când eu rătăceam, Doamne mă căutai
Dragoste îmi arătai
Când nu meritam, pe cruce ai urcat
Harul Tău mi-ai arătat
Bridge
Nu-i ceață prea deasă, vale prea joasă
Ca să mă găsești
Nici un zid nu-i prea tare, nu-i munte prea mare
Ca să mă găsești
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Good Grace [Lyrics, 71 bpm]
[Default Arrangement]

Haideți impruna, străin sau frate,
Un trup suntem
Oameni de pretutindeni, bătrâni și tineri,
Uniți in El

Nu te lăsa condus de grijă, ține-ți fruntea sus
Nu-ți fie frică, nu uita că Dumnezeu
Te iubește atât de mult
Ridică-te și nu uita: salvarea vine de la El
Isus, Salvatorul
Prin jertfă sfântă ne-ai mântuit
Isus, Lumina lumii
Veșnic Sprijin, vino curând

Deschide azi cerul, când laude-nălțăm
Îngerii în cor și universul cântă ne-ncetat
Copiii Tăi cu mâini curate în adorare spun
„Ce har! Ce Domn ești Tu, Isus”
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O Come to the Altar [Lyrics, 140 bpm, 6/8]
[VIA]

Intro, V1, C, Inst, V2, C×2, B×2, C×2, Outro

Verse 1
Sufletul tău e trist, apăsat?
Încărcat de al tău greu păcat?
Isus te cheamă

Ai renunțat istovit și zdrobit
Sa mai cauți izvorul dorit
Isus te cheamă
Chorus
O vino, te-așteaptă
Cu brațe-ntinse la altar
Iertarea-i plătita
Prin scump sânge-al lui Cristos
Verse 2
Lasă-n urmă greșeli ce te-opresc
Vino azi înspre Mielul ceresc
Isus te cheamă
Dăi necazul, vei fi bucuros
Din cenușă la viață te-a scos
Isus te cheamă
Bridge
Ce Salvator
Ce Nume minunat
Cânt Aleluia, Isus e viu!
Ne închinăm Lui
E Domn al domnilor
Cânt aleluia, Isus e viu!
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