Instrumental pentru laudă și închinare - vol. 2
( cântări ce nu se găsesc în cărțile ”Cântările Evangheliei” și ”Laudele Domnului” )
Unele cântări au mai multe variante – fiecare biserică locală are libertatea să-și aleagă varianta care i se potrivește

A lui ISUS venire
A mea credință e în Tine
A noastră credință, are temelie
Acum părăsește, acum
Adăpostit în brațe
Afară ninge cu fulgi mari – colind
Ai lăsat tronul Tău și coroana Ta
Aici e sicriul, în el trupul mort
Aleluia, Aleluia, Aleluia (atunci când David lăuda)
Aleluia, Domnul slavei
Am găsit în Domnul fericirea
Amice, te rog, părăsește
Ascultă-mă când Te chem
Astăzi S-a născut Hristos – colind
Auzi corul îngeresc – colind
Azi e mare sărbătoare – colind
Azi e sărbătoare, astăzi e Crăciun – colind
Biruitor, spre biruință
Bucurați-vă popoare – colind
Bunătatea Ta mi-e sprijin
Bunule Păstor, ia-mi viața sub control
Când furtuna vâjâie năpraznică
Cântă ca David (zi de zi mergând pe cale)
Cântă mărire lui ISUS
Cât de mare ești, Doamne
Ce frumos, ce plăcut e să fii creștin
Ce mare ești
Ce plăcută-i părtășia (părtășie, părtășie)
Ce prieten bun eu am găsit
Cele mai frumoase momente din viață
Credincios, curat și sfânt (credincios ca David)
Cu bucurie vor secera aceia
Cu Domnul vom învinge
Cu mult în urmă-n Betleem – colind
Cu mult mai de preț (jertfa Lui mi-este-ndeajuns)
Cu pași de rugă (O, Doamne aici ne-am adunat)
Cu Tine, Doamne ISUSE
Cu viața-mi peregrină
Cum să-Ți mulțumesc
Dacă păcatul te-apasă mereu
Dacă simți că n-ai plăcere
Dați Domnului mulțumiri (give thanks)
De când Domnul m-a găsit
De păcat împovărat
De simțuri sfinte sunt umplut
De-a lui ISUS iubire
Destinul tău e să învingi
Din Tine am venit iubire
Dincol de zare, e-o dimineață
Doamne, dă-ne înțelepciune
Doamne, de lumină plin
Doamne, numele-Ți înalț
Doamne, plăcut e să-Ți slujesc
Doamne, nu vezi ce furtună
Doar o colibă, aici jos îmi ajunge
Doar, Tu, ISUS, păstor al iubirii
Domn al sufletului meu

Domnul e bun
Domnul ISUS peste tot va domni
Domnul m-a găsit, povara mi-a luat
Domnul secerișului întreabă ...
Dulce e a crede-n ISUS
Dumnezeu ne-a pregătit
Dumnezeu puternic, ce-i cu tine pe munte
După ploaie și furtună
E scris că harul de la neamuri se va lua
Ești obosit, în suflet apăsat
Ești tu gata de plecare
Eu aparțin lui ISUS (Domnul mă va iubi-ntotdeauna)
Eu eram în lume pierdut
Eu mă-ncred în Domnul meu
Eu rătăcit eram
Eu sunt un om, sunt doar un om
Eu trebuie să merg pe calea crucii
Eu vin singur în grădină
Evanghelia are putere
Fără răspuns e ruga ta
Fă-ți timp pentru El
Focul dragostei lui ISUS
Fraților, credința noastră s-o păzim
Grație a lui ISUS
Grăbește, Doamne, de răspunde
Hai luptă, frate luptă (pe pământ avem o luptă)
Hai veniți la Betleem - colind
Hai, vino acum să-L lauzi
Hristos cel crucificat
Iarăși se-aude răsunând
Iată steaua sus – colind
Ierusalim, Ierusalim
Ierusalime sfinte
ISUS cel Înviat e astăzi printre noi
Isus se naște astăzi în peșterile lumii – colind
Isus te cheamă, vin la El
ISUS, ce nume minunat
ISUS, Domnul meu
ISUS, știu mă iubește
ISUSE, eu Ți-am promis
ISUSE, veșnic călător
Iubire, iertare
Iubire, Tu în veci mă ține
Îmi va rămâne-n memorie o zi
În această oră, Doamne, te rugăm
În al Domnului nume sfânt (în numele lui Dumnezeu)
În orice clipă-n viața mea
În străvechea Carte Sfântă
Întâlnite-oi la izvorul
Într-o zi când viața voi sfârși (eu voi zbura)
Într-un grajd, într-o iesle – colind
Înțelepții lumii mă înconjoară
Învață-mă s-ascult Cuvântul
Jos la picioarele-Ți, stau adânc plecat
Jos, în via Dolorosa
La crucea de la Golgota
La ISUS doar privește

La miezul nopții va veni
Laudă astăzi pe Domnul
Lăsați Duhul Sfânt să lucreze (pentru noi s-a ivit mântuirea)
Lăudați pe Domnul, ceruri
Lăudați-L pe vecie
Lângă Tine vreau
Lui mă voi încredința
Lumina Lumii, prezență divină (toată adorarea ... închinarea)
M-ai regăsit când eu pierdut în mine
Mai sus de oameni
M-ai trecut prin valuri grele
M-am depărtat de Dumnezeu
Maria, te-ai gândit – colind
Mărire Ție, ISUSE
Medicul bun se-apropie
Mergând prin astă lume
Mi-așa de dor, ISUSE după Tine
Naintea Domnului meu vin
N-am pe nimenea sub cer
Nădejdea mea e Dumnezeu
Ne-om vedea în dimineața
Nimeni în afară de Tine, Isuse
Noapte de Crăciun, preasfințită ești – colind
Noapte sfântă, sărbătoare - colind
Noi avem o istorie să spunem
Nu este munte prea-nalt
Nu mai fi trist – colind
Nu sunt numai flori pe cale
Nu-i nimeni ca Tine, ISUS
Numai lângă Tine
Numai o dată tu trăiești
Numai un pas spre Domnul
Nume Sfânt ce vreau să-L cuvânt
O chemare vine din întunecimi
O schimbare-n viața mea s-a făcut
O zi în Casa Ta
O, ce dulce bucurie
O, ce Mântuitor
O, Doamne, a Ta privire sfântă
O, frunte-nsângerată
O, ISUSE, a mea cruce
O, nu respinge-al Său Cuvânt
O, păstorule bun, paște
O, rouă din cer, vino
O, scumpă pâine a vieții
O, suflet ce ești în păcat
O, suflet ce zaci sub povară
O, Te privim, ISUSE
Ochii deschide-mi să privesc
Ocrotiți de Mâna ta
Osana în veci lui Dumnezeu
Pășind pe urmele Mântuitorului
Pe inima lui ISUS
Pentru noi e taină mare
Pentru tine-un păcătos
Plutim prin furtună
Poporașul meu, trezește-te
Primul Noel – colind
Prin ISUS avem victorie

Pune sămânța-adevărului
Puterea lui Dumnezeu este mare
Răscumpărat din grea robie
Rătăceam în păcat și-n pierzare
S-a născut un Împărat – colind
Să strălucesc ca o rază
Scump suflet, ești astăzi gata
Se va cânta cântarea minunată (eroii slavei vin acum acasă)
Seara lin coboară
Slăvit fii ISUSE, căci lucruri mari faci
Spre Betleem treceau păstori – colind
Spune-mi istoria lui ISUS
Spuneți mamei mele
Stăpânește-te-n mânie
Străinul din Galileia
Strigați ISUS e DOMN
Sunați cântarea
Sună azi peste tot mii de melodii – colind
Sunt ferice în serviciul Regelui
Sunt în fiecare zi cu ISUS
Sunt peregrin aici
Sunt strălerul care strigă
Sunt un mesager (lauda mea e pentru Împăratul)
Sunt un păcătos, dar salvat
Sunt un pribeag fără de țară
Suntem trei crai de la răsărit – colind
Sus, voi fii ai mântuirii
Tată, te iubesc, Te ador și-Ți mulțumesc
Te laud! Te laud!
Teamă să nu ai, o turmă mică
Te-aștept ISUSE, privind spre ceruri
Tot mai aproape de pieptu-Ți sfânt
Tu n-ai sub soare, asemănare
Tu, popor ales de Domnul
Tu-mi ești refugiul când sunt slab
Ție-Ți înalț eu cântarea
Un cor îngeresc
Unde vei fi în veșnicii
Unde-i sărmanul fiu al meu
Va veni o zi în care toți aleșii Domnului
Valea umbrei morții
Veniți prunci cu toții – colind
Veniți să cântăm, lăudând pe ISUS
Veniți voi toți cei credincioși
Veselie este-n cer de-un păcătos
Vestiți astăzi pretutindeni – colind
Viața-i ca un tren de munte
Viața-i plină de întristări
Vine-o zi, vine-o zi
Vino la apa vieții
Voi cânta Domnului
Voi veni cu bucurie înaintea Domnului
Voința mea stă-ngenuncheată
Vorbește-mi, Tu, ISUSE
Vreau să spună cel ce-i slab
Vreau să-ți spun amice totul despre ISUS
Zace-n iesle-n umilire – colind
Ziua așteptată va sosi
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