
 

                                                    Fa-ţi timp pentru El 

 
 
1.Acum, cât încă se mai poate,   
Lucrează, frate, cu folos,  
Ca nu-i mai preţios din toate,  
Decât ce faci pentru Hristos.  
Cat încă ai suflare-n tine,  
Mai poţi ofrande să-I aduci,  
Dar s-ar putea ziua de maine,  
Amicul meu, sa n-o apuci.  
 
Refren: 
:/Fa-ţi timp pentru El,  
Fa-ţi timp pentru Cer!  
Din toate, aceasta-i mai presus,  
Fa-ţi timp sa iubeşti,  
Fa-ţi timp sa te jertfeşti,  
Fa-ţi timp astăzi, pentru Isus! :/x2 
 
2.Fa-ti timp pentru acei ce-n Lume 
Alearga din rău spre mai rău,  
Nu obosii, ci spune, spune 
De dragostea lui Dumnezeu!  
Fa-ti timp si mergi fara cartire 
La patul celor suferinzi,  
Ca ei asteapta cu iubire 
Măcar o mana sa le-ntinzi!  
 
3.Fa-ti timp pentru copiii care 
Rămas-au fără de părinti,  
Sa dai o simpla sărutare,  
Macar o mana sa le-ntinzi.  
Cat încă ai suflare-n tine,  
Lucrează, frate, cu folos,  
Ca ce faci pentru El rămâne,  
Fa-ţi astăzi, timp pentru Hristos! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                  De nu va mai fi ziua de mâine 

 

 

 

Prieten drag eu te-aş întreba 
dac-ai ştiut 
Dumnezeu un suflet ţi-a dat 
când te-ai născut, 
să-l ocroteşti şi să-l îngrijeşti,                SOLO (copil) 
în lumină trăind, 
să-l păstrezi în lume curat 
'n fiece zi? 
 
De nu va mai fi ziua de mâine 
va fi prea târziu să-ţi pară rău 
c-ai trăit oricum cât ai fost pe pământ!            TOTI 
De nu va mai fi ziua de mâine 
ce-i vei spune-atunci lui Dumnezeu 
care te-a vrut curat şi sfânt? 
 
Te întreb dac-ai auzit, 
prietenul meu, 
că Isus a purtat trudit 
şi păcatul tău?                                       SOLO    (copil) 
Dacă azi îl auzi bătând, 
nu-ntârzia 
să-i deschizi uşa alergând, 
mult nu va sta. 
 
De nu va mai fi ziua de mâine 
veşnicia unde-o vei trăi? 
Aminteşte-ţi pe cine-ai urmat!                   TOTI 
De nu va mai fi ziua de mâine 
altă şansă nu vei mai primi 
Dar azi încă poţi fi salvat.  
 
Intreaba-te de nu va mai fi ziua de mâine 
veşnicia unde-o vei trăi? (primele doua versuri o sa cante un grup de invatatori) 
Aminteşte-ţi pe cine-ai urmat!             TOTI 
 Sa stii de nu va mai fi ziua de mâine 
altă şansă nu vei mai primi(din nou un grup de invatatori) 
Dar azi încă poţi fi salvat.  Toti  (dar o sa le repetam cand facem cu toti)                           



 
 

                                                   N-avem timp 

 
 
1.Trec oameni pe lângă noi,în grabă... 
 Aleargă toți după nevoi,în grabă...                            Solo(un adult) 

Și dacă te salut-o face tot în grabă... 
Iar de-ți zâmbește-o face scurt și tot în grabă... 
 
Ref.:/N-avem timp să zâmbim, N-avem timp să iubim, 
N-avem timp să-i prețuim pe-ai noștri dragi. 
Facem totul doar în grabă,                                      Toti 
Pământul tot mai mult ne leagă 

Și-apoi sfârșim dezamăgiți și obosiți.:/ x2 

 
2.La rugă ne plecăm și noi,în grabă... 
Îi spunem orișice nevoi,în grabă...                           Solo(adult) 

Și dacă pregătim o jertfă,tot în grabă... 
Trăim pe fugă mereu triști și tot în grabă.. 
 
3.:/Părinții astăzi sunt tot mai grăbiți, 
 Aleargă-ntruna să fim mulțumiți,                                  Toti 
Ei vor s-avem un trai cât mai ușor, 
 Să stăm cu ei de vorb-un ceas, ne este dor.. :/x2 

 
 


