
1. Bucuria păcii...*) 

Bucuria păci i , Tu mi-aduci, Isuse, 
chiar când bat în juru-mi groaznice furtuni, 
Tu, Lumina vieţii celei neapuse, 
mângâiere-n suflet pururea mi-aduni! bis 

Binecuvântarea sfântă şi aleasă, 
de la Tronul milei se revarsă-n plin, 
şi-o adâncă pace-n inimă se lasă, 
peste suferinţa-mi toarn-al ei alin!... 

La plinirea vremii va-nceta durerea, 
căci hotar la toate, Doamne, Tu ai pus, 
după suferinţă vine mângâierea, 
după chinul morţii, viaţa făr-apus! 

*) Prima cântare primită din partea Domnului (melodia a fost întâi), în ce
lula nr. 9(trei metri sub pământ) la securitatea din Cluj, anul 1959, luna iulie. 

X 
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2. Sfânt Cuptor...*) 
"...Vădpatru oameni umblând slobozi în mijlocul 

focului şi nevătămaţi...!" (Daniel 3, 25). 

Sfânt cuptor a l sufer inţe i , 
ce mă arz i , fără să pier, 
aripi noi dai tu credinţe i , 
să mă nalte căt re Cer! 

Iar d in lutul ce-n făşoară 
v iaţa suf letului m e u , 
Tu faci z i ln ic să răsară 
Chipu l sfânt d in D u m n e z e u ! 

îmi teş i ha ine d in lumina 
veşn ice i nepr ihănir i , 
curăţ indu-mi toată t ina, 
omeneş te i me le f ir i . 

Sfânt cuptor de sufer inţă 
tu de Domnu-a i fost sfinţit, 
când pe cruce-a Lui Fi inţă, 
pent ru mine S-a jertf it!... 

Mă sf inţeşte to tdeauna, 
o, cerescu le cuptor, 
ca să pot pr imi cununa 
la sfârşit , biruitor! 

*) A doua cântare primită din partea Domnului, în celula 151a securitatea 
din Cluj, în luna august 1959. In dimineaţa aceea am rrfeditat la cap.3 din car
tea lui Daniel. 
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3. Tu, Soarele nădejdii... 

Tu, Soarele nădejdii sfinte, 
Tu,sfânt Alin în suferinţi, 
ISUS - învie din morminte, 
Nădejdea-alesei biruinţi! bis 

Căci nu cei doborâţi, Isuse, 
nici morţi nu Te-or lăuda, 
şi nici nădejdile apuse, 
nu-Ţi vor cânta mărirea Ta. 

Ne-a obosit a noastră viaţă, 
sub greul munte de nevoi, 
o, vino astăzi şi dezgheaţă, 
nădejdea amorţită-n noi! 

Ci numai cei cu viaţă plină 
pot lăuda Numele-Ţi sfânt, 
ei au privirea-n veci senină, 
căci se hrănesc cu-al Tău Cuvânt. 

înviorează-ne credinţa, 
trezeşte iar un sfânt avânt, 
să nu ne-nghită suferinţa, 
să nu ne culce le pământ! 

Ridică-ne deasupra noastră, 
învie iar nădejdea-n noi, 
şi spre Tăria cea albastră, 
privirea să ne-o ţii apoi! 

Osana!...Numele Tău mare, 
cu-ntreagă gura-L vom cânta, 
iar viaţa fi-va sărbătoare, 
acum şi-n veci spre slava Ta!.. 
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4. Slavă Domnului.. 

Slavă Domnului, Sfântu-I Legământ, 
slavă Domnului, astăzi pe pământ, 
slavă şi mărire Lui! (bis) să-l cântăm în dulce cânt. (bis) 
căci El ne-a primit, şi Cu duhu-n zbor 
şi ne-a mântuit, spunem tuturor, 
cât de mult El ne-a iubit!...(ne-a iubit!) calea Sa de Bun Păstor! (Bun Păstor!) 

In iubirea Sa, 
Ne păstreze-aşa, 

Slavă, slavă, pururi slavă, Să-l putem mereu cânta, (bis) 
p e j : Domnului Isus să-l dăm, Şi în bucurii, 

şi cu inima sfinţită, Noi ai Săi copii, 
Numele Lui să-L cântăm! j Vom trăi, în veşnicii! (veşnicii!) 
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5. O, Doamne, Domnul meu!...*) 

O, Doamne, Domnul meu slăvit, 
de omul rău mă scapă, 
căci mâna-i crudă m-a lovit, i r ^ 
şi ura-i mă adapă! J 

Nu-ngădui să fiu lăsat 
în mâna lui tirană, 
că-i fără milă şi-n păcat, 
îşi caută el hrană!... 

Să cad mai bine-n mâna Ta 
că-i plină de-ndurare, 
şi-n încercarea cea mai grea, 
mi-aduce alinare! 

Scurtează timpul rânduit, 
să-ncerce slaba-mi viaţă, 
căci ştii cât sunt de mărginit, 
şi chinul greu mă-ngheaţă. 

Ascultă rugăciunea mea 
adu-mi a Ta scăpare, 
şi Numele-Ţi voi înălţa 
prin viaţă şi cântare! 

*) O cântare - rugăciune, primită din partea Domnului, în celula 13 la închisoarea din 
Gherla, anul 1959, luna noiembrie. A fost gândită în timp ce toţi deţinuţii ne aflam pe 
burtă sub pat, ca pedeapsă din partea gardienilor.Eu mă aflam lângă Richard Wurm-
brand, şi pentru că nu încăpeam bine sub pat, gardienii s-au suit cu cizmele pe noi. 1' 



6. Dumnezeul meu.. 

Dumnezeul meu 
cât doresc, 
ca-n necazul greu 
să primesc, 
cuget liniştit 
şi curat, 
pururea păzit 
de păcat! 

>bis 

Vreau lucrarea Ta 
s-o-mplinesc, 
pururi pentu ea 
să trăiesc! 
Şi-n frumos veşmânt 
alb de crin, 
să trec pe pământ 
ca străin. 

Blând şi bun mereu 
să rămân, 
căci Tu eşti al meu 
drag Stăpân, 
iar Cuvântu-Ţi sfânt 
plin de har, 
fie-mi pe pământ 
steag şi far! 

Adevărul Tău 
să-nţeleg, 
nestricat de rău 
şi întreg, 
ca în Tine eu 
să rămân, 
căci Tu eşti al meu 
drag Stăpân! 
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7. Când pe-a lumii drumuri... 
"...Isus, ostenit de călătorie, şedea lângă fântână.' 

(loan 4,6) 
Andantino 

Când pe-a lumii drumuri gi 
obosit eşti şi setos, 
vino-n casa vieţii mele, 
Domnul meu Isus Hristos! 

le Iară setea Ta cea mare 
potoleşte-o ne-ncetat, 
în iubirea-mi arzătoare, 
în izvorul ei curat. 

Pregătitu-Ţham cămara 
inimii în alb veşmânt, 
unde-Ţi poţi lăsa povara 
greului de pe pământ!... 

Tu mi-ai dat întâi iubire, 
Tu întâi m-ai odihnit, 
şi deplină izbăvire 
eu în Tine mi-am găsit! 

Odihneşte-a Ta Fiinţă, 
în acest smerit lăcaş, 
care pururi prin credinţă, 
pregătit Ţi-e ca sălaş. 

Astăzi, ca recunoştinţă, 
vreau, Isuse, să primeşti, 
ca-n a vieţii-mi locuinţă 
pe deplin să Te-odihneşti. 

19 



8. Din Cerul sfânt... 
Canon:2 voci (DeCrăciun) 
Moderato 

Din Cerul sfânt, măreţ şi luminos, 
azi a venit la noi Isus Hristos; 
mântuire aducând, 
El Mântuitorul blând, 
Domnul bun şi blând!... 

Căci un Copil frumos azi ni s-a dat, 
cu Nume sfânt, plăcut şi minunat. 
Numele Emanuel, 
este Numele Acel, 
care-L poartă El. 

Voi care cântul nostru ascultaţi, 
a voastră viaţă-ntreagă s-o predaţi, 
Domnului Cel Preamărit, 
care Ceru-a părăsit 
şi ne-a mântuit. 

9. Nu numai să vorbesc...*) 

Nu numai să vorbesc de Tine, 
Isuse şi de-al Tău Cuvânt, 
ci viaţa Ta să fie-n mine, 
cum ai trăit Tu pe pământ. 

Nu doar să spun despre nădejde, 
ci s-o trăiesc din plin, mereu, 
să-mi dea încredere-n primejdie, 
şi pace sufletului meu!... 

Isus, Isus, doresc să fie 
viaţa Ta în viaţa mea, 

e în totul tot să-Ţi seamăn Ţie 
şi chipul Tău să-L vezi în ea!. 

Nu doar să spun despre credinţă, 
ci credincios să fiu oricând, 
a Ta blândeţe şi-umilinţă , 
şi gândul Tău să-l am în gând. 

Nu doar să spun despre iubire, 
ci mult mai mult vreau să iubesc, 
şi nici de-a Ta orânduire 
numai să ştiu - ci s-o trăiesc. 

Nu doar să spun despre lumină, 
ci pretutindeni să lumin, 
să am viaţa-n veci senină, 
aşa cum Tu eşti de senin. 

Nu numai ceruri viitoare, 
să fie-n vorba-mi zr de zi, 
un Cer şi-o sfântă sărbătoare, 
să am în viaţă chiar aci 

*) Primită din partea Domnului în celula 13 din Gherla, în luna decembrie 1959, în timpul cât 
am stat pe burtă pe ciment, lângă Richard Wurmbrand. După un timp îndelungat, gardienii ne-au 
ordonat să ne ridicăm. Eu i-am recitat lui Richard cântarea, iar el a zis: "Nicule, să ne mai pună 
ăştia pe burtă, ca să mai compui asemenea cântări." 
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10. De ziua - aceasta îţi doresc. 

iar o - mu - lui du- hov - ni-cesc, de - pli - nă 

De ziua aceasta îţi doresc, 
un har bogat în toate, 
iar omului duhovnicesc, * 
deplină sănătate! \ bis 

Din biruinţi în biruinţi 
să mergi pe sfânta cale, 
şi pacea fie-n suferinţi, 
cununa frunţii tale! 

Blândeţea Blândului Isus 
să-ţi lumineze faţa, 
şi viaţa Cerului de Sus 
mereu să-ţi umple viaţa. 

Parfum divin să răspândeşti, 
oriunde te vei duce, 
prin toate să mărturiseşti, 
iubirea de pe cruce! 

Hristos să fie-n viaţa ta 
întreg fără schimbare; 
ca-n El deplin să poţi avea, 
Eternă Sărbătoare!... 
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11. Doresc a-Tale daruri.. 

Doresc a-Tale daruri scump Isuse, 
doresc a-Harului Tău bucurii, 
dar mult mai mult ca darurile-aduse, 
pe Tine Te doresc al meu să Fii! 

Căci fără Tine, darurile Tale, 
sunt seci şi moarte, fără nici un preţ, 
cu Tine Ceru-i plin de osanale, 
prin Tine El devine-un cer măreţ... 

Acolo unde este a Ta Fiinţă 
chiar iadul se preface-n loc divin, 
din întuneric gros, din nefiinţă, 
Tu faci, lumină, viaţă, cer senin. 

Un cer şi-o mântuire fără Tine 
eu niciodată, Doamne, nu doresc, 
căci nu e Cer acolo pentru mine, 
când ochii mei cu-ai Tăi nu se-ntâlnesc!. 

în Tine am pe veci deplin Isuse, 
şi Cer şi-a mântuirii bucurii, 
chiar azi când trec prin suferinţi nespuse, 
îţi simt dulceaţa sfintei părtaşii! 

bis 
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12. Cer senin...*) 

1/ 
Cer senin, cer senin, 
plin eşti de lumină, plin, 
raza ta, raza ta, 
încălzeşte viaţa mea. 

Cer senin, 
cer senin, 
de lumină eşti plin, 

Ref. vin în viaţa mea, vin, 
după tine suspin, 
cer senin, 
cer senin! 

Cer slăvit, cer slăvit, 
de Isus eşti pregătit, 
ca să-mi fii, ca să-mi fii, 
loc de-odihnă pe vecii. 

Cer divin, cer divin, 
vino-n viaţa mea, o vin, 
chiar acum, chiar acum, 
când suspin pe-al vieţii drum! 

Cer sublim, cer sublim, 
tu eşti Nou Ierusalim, 
şi doresc, şi doresc, 
slava Ta s-o moştenesc! 

Cer frumos, cer frumos, 
loc al Domnului Hristos, 
voi fi dus, voi fi dus, 
în curând în tine Sus!... 
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*) 30 ianuarie 1960, o zi geroasă, când din celula întunecoasă cu nr. 13,priveam 
printre scândurile din geam cerul senin. 

13. Doamne, mai nainte...*) 

Doamne, mai nainte de-a fi rău şi bine; 
mai nainte de-ale lumii temelii, 
ale mele zile toate-au fost în Tine, 
cu-ale lor dureri şi sfinte bucurii!... 

Tot ce-ai rânduit Tu-n viaţa mea să vină, 
după planul Tău cel sfânt e cântărit, 
ca s-aducă-n mine veşnica lumină, 
cum e-n Tine veşnic, Domnul meu slăvit. 

Sfântă şi-ndurată este-a Ta Lucrare, 
minte s-o-nţeleagă, nu e pe pământ, 
căci din întuneric pururea răsare 
soarele nădejdii mai frumos şi sfânt. 

Intăreşte-mi astăzi pacea şi credinţa, 
să rămân statornic în durerea grea, 
că-ncercări şi chinuri ce-mi străpung fiinţa 
trec întâi prin Tine,prin Fiinţa Ta! 

*) 3 februarie 1960, ziua mea de naştere, dar şi ziua în care mi s-a comunicat sentinţa: 
12 ani muncă silnică, confiscarea totală a averii şi 10 ani degradare civică. 

bis 
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14. O, Adevărule.. 

O, Adevărule frumos, 
eşti însuşi Dumnezeu, 
eşti însuşi Domnul meu Hristos, 
eşti El, esti El mereu. 

Şi Adevăr Tu mă doreşti, 
să fiu deplin şi eu, 
căci Adevăr de-a pururi eşti, 
doat Tu, doar Tu mereu. 

O, Adevăr, o, Dumnezeu, 
Ref. ' n Tine vreau să fiu mereu 

să nu mai fiu şi Tu şi eu 
ci numai Tu, Tu Domnul meu! 

Cât timp în lume noi vom fi 
un Tu şi-un eu, mereu, 
Tu Adevăr vei străluci 
minciună voi fi eu... 

Prin El deplin Tu mi Te-ai dat 
şi astăzi eşti al meu, 
în El întreg eşti întrupat 
eşti El, eşti El mereu! 

O, Adevăr, atâta-mi cei: 
să nu fim Tu şi eu, 
ci-o singură fiinţa vrei: 
Tu-eu, eu-Tu, mereu! 
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15. Stăpâne, Tată. 

Stăpâne, Tată-Ţi dăruiesc 
din nou viaţa mea, 
din nou ca jertfă mă gătesc, 
din nou spre slava Ta! 

Din nou sub brazda de hotar, 
din nou ca bob să mor, 
din nou să fiu umplut cu har, 
şi să rodesc cu spor! 

Din nou, din nou la Tine vin, 
p e f din nou azi n-am vegheat, 

din nou prin Sângele-Ţi divin, 
din nou să fiu spălat! 

Din nou închei nou legământ, 
din nou spun: "Te iubesc!" 
Din nou mă smulg de pe pământ, 
din nou vreau să-Ţi slujesc! 

Din nou să fiu înveşmântat, 
din nou în alb veşmânt, 
din nou să fiu eu luminat, 
din nou de-al Tău Cuvânt! 

Din nou, din nou cu Duhul Sfânt, 
să fiu din nou sfinţit, 
din nou să fiu pe-acest pământ, 
un credincios smerit. 
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16. Isus, Te iubesc! 

Isus, 
Te iubesc, 
supus, 
îţi slujesc, 
mereu 
Te doresc, 
căci eu 
Te iubesc! 

Cuvânt 
întrupat, 
un sfânt 
încercat, 
şi-un fiu 
luminat, 
să fiu 
nencetat. 

R 
e 
f 
r 
e 
n 

O, vin 
Tu mereu, 
deplin 
Dumnezeu 
să-mbraci 
viaţa mea, 
s-o faci 
ca a Ta! 

în cort 
de pământ, 
sincerelyă port 
chipul sfânt, 
senin, 
luminos, 
deplin 
pe Hristos! 
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17. Lumina Ta.. 

rin-du'i chi-puŢi sfânt! I - su se, 

Lumina Ta cea minunată, 
lumina sfântului Cuvânt, 
Isuse, Doamne, viaţa toată, 
mi-o face sfântă şi curată, 
întipărindu-i Chipu-Ţi sfânt! 

bis 

Străfulgerări din altă lume 
prin slava-i sfântă Tu îmi dai, 
în ea-mi descoperi Sfântu-Ţi Nume, 
şi-a Duhului Sfânt liimbă cum e 
în sfântul Cer, în sfântul Rai! 

Mi-e scut şi sabie şi hrană, 
mi-e alinare în dureri, 
El vindecă a vieţii rană, 
mi-o face fără de prihană, 
şi-mi dă cereştile-i puteri. 

E Adevărul ce sfinţeşte, 
e singurul curat şi sfânt, 
prin El viaţa nouă-mi creşte, 
El singur mă călăuzeşte, 
spre ceruri de pe-acest pământ! 

să fiu o candelă curată, 
să port mai viu, mai luminos, 
Cuvântul Domnului ce-arată 
o mântuire fără plată, 
o mântuire prin Hristos! 
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18. Preaslăvite Creator 

Preaslăvite Creator, 
peste veacuri împărat, 
naintezi biruitor, 
de lumină-nconjurat. 
Mare este slava Ta, 
cântă necuprinsul tot, 
Numele a-Ţi lăuda, 
Sfinte Doamne Savaot! 

Soare, lună şi pământ, 
şi-al veciei nesfârşit, 
Le-ai creat cu-al Tău Cuvânt, 
Dumnezeule slăvit. 
Şi-mpreună cântă-n cor: 
"Slavă Ţie, Dumnezeu!" 
Tu, Părinte-al tuturor, 
slavă, slavă-Ţi cânt şi eu! 

Armonii cereşti răzbat, 
milioanele de sori, 
din măreţul Tău Palat, 
cu lumine şi splendori. 
Toate-Ţi cântă slava Ta, 
toate pururi Te măresc, 
toate-n veci Te-or lăuda, 
Dumnezeule ceresc! 

19. Lumina sfântă.. 

Lumina sfânt-a candelei credinţei 
s-o stingă azi, mişei s-au năpustit, 
demonii de-ndoială-ai suferinţei, v. . 
ce-n suflet pe furiş s-au cuibărit! / 1 

Cu-a lor suflare plină de otravă, 
să-ngheţe şi să-ntunece ar vrea, 
viaţa-mi crunt lovită şi bolnavă, 
de-atât amar în suferinţa-mi grea! 

Puternic a dezlănţuit furtuna, 
vrăjmaşul împotriva mea acum, 
mai furios, mai rău ca totdeauna, 
ar vrea să-ntunece-al credinţei drum! 

Dar, o, Isus, eu mă încred în Tine, 
chiar şi atunci când nu mai văd nimic, 
ştiu că de-a pururi Tu eşti lângă mine, 
nu stingi fitilu-oricât ar fi de mic!... 

Adu seninul sfânt de sărbătoare, 
c-o clipă mai devreme-n noaptea grea, 
mi-aprinde Tu şi fă-mi mai arzătoare 
credinţa, o, Isus, credinţa mea! 

31 



20. Sunt lungi a-mele zile.. 

Sunt lungi a-mele zile-n greu şi în dureri 
mă copleşesc poveri peste poveri. 
Brăzdat e-al meu obraz, 
de-amar şi de necaz 
Isus, o, vino az' 
o, vino, az* 
s-aduci în viaţa mea 
puteri să pot răbda 
şi har să pot veghea, 
şi har să pot veghea! 

Să ardă-n mine al păcatului venin, 
cuptorul suferinţei pe deplin. 
O, Doamne-ndurător, 
dă-mi har întăritor, 
când trec azi prin cuptor, 
azi prin cuptor! 
Căci focul cel cumplit 
de Tine-i rânduit, 
ca eu să fiu sfinţit, 
să fiu sfinţit!! 

Şi-n trupul meu să vezi mai viu mai luminat, 
splendoarea Cerului Tău minunat. 
Un cer Tu mă doreşti, 
ca-n el să locuieşti, 
din el să străluceşti, 
să străluceşti. 
Isuse, viaţa mea, 
toţi câţi mi-o vor vedea, 
să vadă Faţa Ta, 
lucind în ea!... 

21. Har şi binecuvântări.. 

Har şi binecubântări 
bogăţie de-ndurări, 
Dumnezeu ne-a pregătit, 
căci din veac El ne-a iubit, 
prin Isus cel răstignit 

ne-a primit! 

Fericiţi în Casa Sa, 
prin Isus putem intra, 
prin Isus suntem primiţi, 
prin El suntem fericiţi, 
în Isus să fim găsiţi, 

mântuiţi. 

bis 

Tatăl nostru preaiubit, 
pentru veci ne-a pregătit, 
harul sfintei părtaşii, 
ne-auzite armonii 
mii şi multe mii de mii 

bucurii! 

Mare e iubirea Sa, 
cât vecia ţine ea. 
să cântăm neîncetat, 
Numele Său minunat, 
care ne-a răscumpărat, 

din păcat! 
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22. Cântă, o, suflete 

Cântă, o, suflete-n haina credinţei, 
cântă, o cântă şi fii fericit, 
cântă mai viu, mai cu foc biruinţei, . 
jertfei aduse de Domnul iubit!... j l s 

Cântă, o, suflete-n haina nădejdii, 
cântă şi pace să ai pe deplin, 
cântă, căci Domnul în ceas de primejdii, 
mâna ţi-o-ntinde şi-ţi face senin! 

Cântă, o, suflete-n haina iubirii, 
cântă, o, cântă, iubeşte mereu, 
cântă pe-Acel ce-i Izvor mântuirii, 
cântă-L pe Domnul Preasfânt Dumnezeu! 

Cântă, o, suflete-n haina luminii, 
cântă-mbrăcat cu putere de Sus, 
cântă, nu-ţi pese ce-or spune străinii, 
cântă, o, cântă cu drag lui Isus!... 

Cână în alba lumină-a iertării, 
fii o lumină şi fii credincios, 
cântă, o, cântă-L pe Domnu-ndurării, 
cântă smerit şi arzând lui Hristos! 
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23 Iubire, iubire.. 

Iubire, iubire, 
adânc Te doresc, 
adânca Ta fire, 
adânc s-o primesc! 

iubire, iubire, 
de Tine tânjesc, 
a mea fericire-i 
să pot să iubesc! 

Iubire, iubire, 
slăvit Dumnezeu, 
doresc contopire 
cu Tine mereu! 

Iubire, iubire, 
lumină de rai, 
să-mi dai strălucire 
şi viaţă să-mi dai. 

Iubire, iubire, Schimbat în simţire, 
cu flacăra Ta să-mpart tot mai viu, 
să iei zămislire belşug de iubire, 
şi-n inima mea. pe-al lumii pustiu! 



24. Trec încercările... 

Trec încercările, Trec suferinţele, 
vin mângâierile, vin biruinţele, 
trec pustiirile, vin să-ncunune az* 
vin fericirile. fruntea din greu necaz! 

Ref. 

Slavă, o, slavă dăm, 
slavă în veci cântăm, 
slavă Isus iubit, 
slavă, o fii slăvit! 

îngeri cu miile 
b i s dau bucuriile, 

raze de soare plin, 
vin în viaţă.vin! 

Doamne, spre slava Ta, 
cântă azi inima, 
cântă, smerit, frumos, 
slavă, Isus Hristos! 
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25. Un glas divin... 

Un glas divin 
răsună lin, 
chemând duios, 
pe păcătos 
să vină az' 
cu-al lui necaz, 
din locul greu 
la Dumnezeu. 

Refren 

Un glas ceresc 
Dumnezeiesc, 
te cheam-acum, 
din văl de fum, 
din chin amar 
ca să-ţi dea har, 
din greu păcat 
să fii scăpat! 

Isus, Isus, 
te cheam-acum, 
să vii supus, 
pe-al vieţii drum, 
povara grea 
din viaţa ta, 
Isus, Isus, 
ţi-o va lua! 

Un glas de Sus, 
al lui Isus, 
te cheamă blând, 
să vii curând, 
nu amâna, 
căci viaţa ta 
oricât-ar fi, 
se va sfârşi! 

Glas iubitor, 
glas sfmţitor, 
mântuitor, 
te cheamă-n dor, 
ca tu să vii 
şi-n veci să fii, 
un mântuit 
şi fericit! 
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26. Prin încercări.. 

Prin încercări şi prin amar, 
o, Doamne, Doamne, dă-mi Tu har, 
să pot răbda, 
să pot veghea, 
să nu cârtesc în contra Ta, 
ci liniştit 
şi umilit 
să merg pe drumul Tău slăvit! 

Prin valuri mari, prin ploi şi frig, 
o, Doamne, Doamne, eu Te strig, 
să mă-ntăreşti, 
să mă păzeşti, 
prin Duhul Sfânt să mă-ncălzeşti, 
ca viaţa mea 
să poat-avea 
frumseţe din frumseţea Ta! 

Prin întuneric, prin dureri, 
o, Doamne, dă-mi puteri, 
lumina Ta 
s-o pot purta, 
să biruiesc în lupta grea, 
şi-n lungul chin, 
să nalţ senin, 
Isuse steagul Tău divin! 

27. Credinţa mea.. 

Credinţa mea întreagă vreau s-o zidesc 
Isus, pe sfântul Tău Cuvânt dumnezeiesc. 
Credinţa mea, 
credinţa mea, 
din Adevăr trăiască ea, 
să-şi aibă viaţa-n viaţa Ta, 
credinţa mea!... 

Nădejdea mea întreagă-n har mi-o odihnesc, 
prin ea lucrez şi cânt şi lupt şi biruiesc; 
nădejdea mea, 
nădejdea mea, 
e Jertfa Ta, 
e Golgota, 
Eşti Tu Isuse-ntreg în ea, 
nădejdea mea! 

Iubirea mea , Isuse-ntreagă-Ţi dăruiesc, 
în Tine eu apoi întreg să mă topesc; 
iubirea mea, 
iubirea mea, 
să fie-aprinsă din a Ta, 
şi să rămână-n veci aşa, 
iubirea mea! 
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28. Hristos a înviat!.. 

Hristos, Hristos a înviat, (bis) 
Lumina orbitoare, 
pământu-ntreg a-nfăşurat, 
şi cerul tot e-nveşmântat, 
în alba sărbătoare, 
Hristos a înviat! (bis) 

Hristos, Hristos a înviat! 
E cântul biruinţii, 
căci boldul morţii-a fost călcat, 
zdrobită-i stânca de păcat, 
şi jugul suferinţii, 
Hristos a înviat! 

Hristos, Hristos a înviat! 
E cântul bucuriei. 
Pământul cântă-n lung şi-n lat, 
şi cântă cerul luminat, 
cântarea veşniciei: 
Hristos a înviat! 
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Hristos, Hristos a înviat! 
E cântecul credinţei 
poporului răscumpărat, 
prin moartea Mielului junghiat, 
din groapa umilinţei, 
Hristos a înviat! 

Hristos, Hristos a înviat! 
E cântec de speranţă; 
al nostru suflet zbuciumat 
în El găseşte nencetat 
deplină siguranţă, 
Hristos a înviat. 

Hristos, Hristos a înviat! 
E cântecul iubirii, 
cântat cum nu s-a mai cântat, 
pe culmea harului bogat, 
cântarea nemuririi: 
Hristos a înviat! 

Hristos, Hristos a înviat, 
în veşnică lumină, 
o fie veşnic lăudat, 
căci El e veşnic împărat, 
vecia I se-nchină: 
Hristos a înviat! 



29. Hristos a înviat din morţi... 

Maestoso 

Hristos a înviat din morţi, 
Hristos a înviat! 
Căzute-s ale morţii porţi, 
Hristos a înviat! 

Pământu-ntreg s-a zguduit, 
Hristos a înviat! 
Când El mormântu-a biruit, 
Hristos a înviat! 

Cântăm slăvitei învieri, 
Hristos a înviat! 
Izvorul unic de puteri, 
Hristos a înviat! 

Hristos, Hristos Biruitor, 
Hristos a înviat! 
E Singurul Mântuitor, 
Hristos a înviat! 

30. Să fiu adevăr în credinţă. 

Să fiu adevăr în credinţă, 
aceasta Isuse doresc, 
şi-Ţi cer ca să-mi dai stăruinţă, 
în viaţă aşa să trăiesc! 

Să fiu adevăr în speranţă, 
adânc şi fierbinte doresc, 
ca-n Tine să am siguranţă, 
în Tine sperând, să trăiesc! 

Să fiu adevăr în iubire 
ca focul din soare, doresc, 
să-mi dai Tu un duh de jertfire, 
ca Tine arzând să iubesc! 

Să fiu adevăr în umblare, 
şi-n toate -adevăr mă doresc, 
lumină să fiu în purtare, 
ca Tine,aşa să trăiesc! 

A-Tale-adevăruri divine 
în mine, Isus, le doresc, ' 
mai limpezi, mai albe, mai pline, 
şi-n veci doar aşa să trăiesc! 



31. Scrisoare 

Iubitule, scriu să-nţelegi, 
mărturisindu-mi gândul, 
c-a lui povară zile-ntregi 
m-apasă greu, de-a rândul. 

Cu arcul lui ţinteşte drept 
a vieţii rădăcină, 
a inimi-mi bătaie-n piept, 
şi-a ochilor lumină. 

Săgeţile vrăjmaşe dor, 
adânc se-nfig în viaţă, 
şi focul lor ucigător 
mă arde şi mă-ngheaţă. 

Căci taina sufletului, el 
mi-o ştie şi mă doare, 
când văd că vrea în chip mişel 
viaţa să-mi doboare! 

Dar cel mai veninos venin 
ce inima-mi străbate, 
nu vine de I a cel străin, 
ci din săgeţi de frate. 

Unitu-s-a cu cel vrăjmaş, 
durerea să-mi mărească, 
cu glas hain, cu ochi trufaş, 
mai crud să mă lovească! 

Cuvântul mi-i prea slab să pot 
cuprinde-n el simţirea, 
ce-mi scurmă sufletul meu tot 
şi-ntunecă privirea. 

O, Doamne, Doamne Tu mă ştii, 
ştii tot ce mă frământă, 
ştii starea inimii pustii... 
- Vreau pacea Ta preasfântă! 

Iubirea Ta vreau a primi, 
în inima mea toată, 
că-adânc doresc să pot iubi, 
pe cel ce mă săgeată! 

Vreau inima-mi să i-o descui 
să simtă-a ei văpaie, 
ce arde-n slujba Domnului, 
cu fiece bătaie! 

Că nu ascunde gând străin, 
nu are altă ţintă, 
decât, Isus, s-arate plin, 
Fiinţa Ta Preasfântă. 

Şi liberat de-acest pământ, 
legat doar de iubire, 
mereu, mereu spre Cer m-avânt 
cu-ntreaga mea simţire! 

Iubitule, iubitul meu, 
mă doare-a ta rănire, 
dar oricât m-ar durea de greu, 
nu vreau o despărţire. 

Şi planuri şi păreri şi legi, 
şi orice ne-ar desparte, 
să le-aruncăm pe toate-ntregi, 
în fundul mării moarte. 

In Domnul - numa-n El uniţi, 
şi-n dragostea Lui mare, 
iubite-aşa să fim găsiţi, 
în sfânta Lui Lucrare! 
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32. Dumnezeu ne veghează.. 

Dumnezeu ne veghează 
necurmat, 
minunat El lucrează, 
minunat. 
Minunat ne conduce 
pe pământ, 
ca s-ajungem, prin cruce, 
cerul sfânt! 

bis 

Jertfa Ta, o, Isuse, 
ne-a deschis, 
mii de haruri nespuse, 
cum e scris! 
Fericiţi pe vecie 
vom trăi, 
căci a Ta-mpărăţie 
vom primi! 

Deşi trupu-i epavă, 
chinuit, 
greutate de slavă 
ne-a gătit. 
A răbdării-ncercare 
va-nceta, 
şi-a izbânzii cântare 
vom cânta! 

Vom avea frumuseţe 
ca de rai, 
pentru veci tinereţe 
Tu ne dai. 
Ne-nchinăm numai Ţie 
necurmat, 
căci Tu eşti pe vecie 
împărat! 

33. Luminat de-Adevăr.. 

Luminat de-Adevăr şi iubire, 
luminat de preasfântul Cuvânt, 
vreau Isuse, cu-ntreaga-mi simţire, 
vreau, aşa să-Ţi slujesc pe pământ! 

Dezlegat de-omenească părere, 
şi-alipit doar de Sfântul Cuvânt, 
vreau Isuse, cu-ntreaga-mi putere, 
vreau aşa să-Ţi slujesc pe pământ! 

De-a minciunii turbată furie, 
eu m-acund în preasfântul Cuvânt, 
căci, Isus, vreau întreg numai Ţie, 
vreau aşa să-Ţi slujesc pe pământ! 

Vreau aprins de iubirea Ta mare, 
vreau să nalţ al vieţii Cuvânt, 
vreau să ard în preasfânta-Ţi Lucrare, 
vreau aşa să-Ţi slujesc pe pământ! 

Până când Tu veni-vei, Isuse, 
să-mplineşti tot ce-ai spus prin Cuvânt, 
în a-Tale-adevăruri nespuse, 
să trăiesc, să-Ţi slujesc pe pământ! 
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34. Pentru Tine Domnul meu 

Pentru Tine, Domnul meu, 
cântă inima mereu, 
c-am găsit în jertfa Ta, 
toată mântuirea mea. 

Penrtu Tine, Scump Isus, 
cântă sufletul supus, 
c-am găsit în Harul Tău, 
adăpost de orice rău! 

Cântă inima-mi mereu, 
cântă pentru Dumnezeu, 
.cântă, cântă nencetat, 
cântă Harul Lui bogat! 

Ref. Cântă, cântă-n alb veşmânt, 
cântă pentru Domnul Sfânt, 
cântă, cântă inima, 
cântă îndurarea Sa! 

Pentru Tine Domn Ceresc, 
cânt şi plâng şi mă jertfesc, 
s-am găsit în viaţa Ta, 
veşnic fericirea mea. 

Tu-mi eşti, Domn, Tu-mi eşti Iubit, 
şi de Tine alipit 
vreau de-apururi să rămân, 
scumpul meu, o, Scump stăpân! 
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35. Smerenia 

Smerenie, poartă de Sus, 
să intru prin Tine doresc, 
să seamăn mai mult cu Isus, 
să am chipu-l blând şi ceresc! 

Smerenie, poartă de Rai, 
deschisă de Domnul Hristos, 
cu cât mă dezbrac, Tu îmi dai, 
veşmânt mai divin, mai frumos! 

Smerenie, poartă de Har, 
prin Tine primesc pe deplin, 
belşug din al Cerului dar, 
cu cât mă golesc voi fi plin! 

bis 

Smerenie, poartă de Cer, 
mormânt al tiranului eu, 
primi-voi putere de fier, 
de urc coborând tot mereu! 

Isus, voi primi slava Ta, 
în veci voi trăi fericit, 
şi Har şi-Adevăr voi avea, 
cu cât voi umbla mai smerit!... 
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36. Cuvântul Tău.. 

Cuvântul Tău Isuse 
Cuvântul Tău cel sfânt, 
mi-e singura lumină 
şi pază pe pământ. 
Prin el primesc credinţa 
şi dragostea de Sus, 
prin el am adevărul, 
căci el eşti Tu, Isus! 

Cuvântul Tău Isuse, 
Cuvântul Tău de har, 
mi-e haină şi podoabă 
şi sfânt mărgăritar. 
Căci îmbrăcat întrânsul, 
când Te urmez supus, 
eu pururea cu Tine, 
voi semăna Isus!... 

Cuvântul Tău Isuse, 
Cuvântul Tău ceresc, 
mi-e hrană şi putere, 
şi har dumnezeiesc! 
Prin el primesc viaţă 
şi-avânt spre ceruri, Sus, 
de-ascult de el întruna, 
de Tine-ascult Isus! 

Cuvântul Tău Isuse, 
Cuvântul Tău divin, 
mi-e armă de-apărare, 
şi sabie şi-alin. 
Căci înarmat cu dânsul 
eu nu pot fi răpus, 
ci fi-voi ca şi Tine, 
biruitor, Isus! 
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37. Doresc în Tine să rămân! 

Doresc în Tine să rămân, 
o, Domnul meu iubit Isus, 
Tu, numai Tu să-mi fii Stăpân, 
iar eu să-Ţi fiu un rob supus! 

Doresc adânc să-Ji pot sluji, 
sfinţit în gânduri şi-n simţiri, 

^ e * - zdrobeşte-n mine zi de zi, 
puterea vechii mele firi. 

Doresc Cuvântul Tău divin 
în mine să rămân-oricând, 
ca-n orice-mprejurări, deplin, 
să-l am în inimă şi-n gând! 

Doresc în pacea Ta mereu 
fiinţa să mi-o odihnesc, 
ca liniştit, în orice greu, 
Isus să Te mărturisesc! 

Doresc să pot dori, Isus, 
cu-n dor mereu mai arzător, 
s-am viaţa Cerului de Sus, 
şi s-o trăiesc ascultător! 



38. In mâna Ta... 

In mâna Ta îmi pun, 
Isus, eu mâna mea, 
şi-apoi vreau să rămân, 
pân-la sfârşit aşa. 

Vreau inima de-a Ta 
Ref. P e v e c ' s ă mi-alipesc, 

să pot ajunge-aşa 
un om duhovnicesc! 

Picioarele să-mi ţin, 
oricând pe urma Ta, 
de-i nor ori de-i senin, 
să nu m-abat din ea. 

Să-mi reazim capul meu, 
smerit şi-ascultător, 
de pieptul Tău mereu, 
iubit Mântuitor! 

Şi ochii-n ochii Tăi 
să-i ţin pân-la sfârşit 
s-ajung pe-a Tale căi 
în Cerul fericit! 
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39. Din Cuvântul luminos... 
( p e n t r u c o p i i ) 

Din Cuvântul luminos, 
cartea Domnului Hristos, 
dragi copii hai să-nvăţăm, 
tot ce-i bine s-ascultăm, 

să-nvăţăm, să-nvăţăm, 
cum pe Domnul să-L urmăm! 

Din Cuvântul cel de Sus, 
cartea Domnului Isus, 
să-nvăţăm dragi copilaşi, 
cum sunt blânzii îngeraşi, 

îngeraşi, îngeraşi, 
ei sunt blânzi şi drăgălaşi! 

Din Cuvântul cel sfinţit, 
cartea Domnului iubit, 
zi de zi să ne silim, 
să-nvăţăm cum să trăim. 

Cât trăim,cât trăim, 
blânzi şi credincioşi să fim! 

Să-nvăţăm copii mereu, 
s-ascultăm de Dumnezeu, 
s-avem sufletul frumos, 
cum îi place lui Hristos. 

Mai frumos, mai frumos, 
să fim fii ai lui Hristos! 
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40. Pace adâncă... 

Pace adâncă e-n sufletu-acel 
care-n adânc a primit pe Hristos, 
chipul blândeţii Cerescului MieO 
luci-va pe faţă mai viu, mai frumos! 

bis 

Chipul Tău blând, sfânt şi frumos, 
fă să-L purtăm, Isus Hristos! 

Roadă iubirii-ncunună din plin 
paşnic şi dulce pe-al dragostei fiu, 
chipul evlaviei sfânt şi senin, 
luci-va pe faţă mereu tot mai viu! 

Cântec de slavă şi har strălucit 
umple viaţa trăită-n (sus, 
chipul luminii frumos şi slăvit 
luci-va pe faţă în veci, făr-apus! 
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41. Să am credinţă tare... 

Să am credinţă tare în adevărul sfânt, 
descoperit Isuse în viul Tău Cuvânt. 
Şi cugetul să-mi fie senin şi curăţit, 
să-mi pot păstra credinţa, aşa pân-la sfârşit. 

Să am nădejde vie în tot ce Tu ai spus, 
să pot s-ascult Cuvântul mai sfânt şi mai supus, 
şi sufletul să-mi fie de pace copleşit, 
să-mi pot păstra nădejdea aşa pân-la sfârşit. 

S-am dragostea aprinsă de focul Tău ceresc, 
să-Ţi pot trăi Cuvântul şi-ntreg să Ţi-L vestesc, 
şi-n inimă curată să port un duh smerit, 
să-mi pot păstra iubirea aşa, fără sfârşit. 
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42. Voi ştiţi.. 
Isus a zis.'Vacă ştiţi aceste lucruri,fe

rice de voi dacă le faceţi, "(loan 13,17). 

Copiii Mei, voi ştiţi Cuvântul 
ce-n lume Eu vi l-am lăsat; 
ferice dacă-n ascultare 
îl veţi trăi cu-adevărat! 

Voi ştiţi că pacea mea cerească 
dă harul sfintei mângâieri, 
ferice dacă-n ea rămâneţi, 
când vin ispite şi dureri! 

Voi ştiţi ce taină e credinţa 
păstrată-n cuget curăţit, 
ferice dacă neschimbată 
o veţi ţinea pân-la sfârşit! 

Voi ştiţi ce dulce-i părtăşia 
cu Dumnezeul cel slăvit 
ferice de veţi fi-n lumină, 
şi credincioşi de neclintit! 

Voi ştiţi ce dragoste fierbinte 
v-am poruncit în voi s-aveţi, 
ferice dac-aceasta fi-va 
comoara voastră mai de preţ! 

Voi ştiţi!... Voi ştiţi ce este bine 
cunoaşteţi toată voia Mea, 
ferice dacă totdeauna 
Veţi fi găsiţi deplin în ea!... 

56 

43. Din vecii nepătrunşi... 
El este Acelaşiiieri, azi şi în veci. "(Evrei 13,8) 

Din vecii nepătrunşi, nainte, 
când timpul nu avea hotar, 
Lucrarea Ta a fost, Părinte, v 
întreagă numai har şi har!... j 

Azi toat-a lumii frământare 
cu bucurii şi cu amar, 
e nenţeleasa Ta lucrare, 
întreagă numai har şi har. 

Iar mâine, fericitu/ Mâine, 
primind al slavei veşnic Dar, 
vom înţelege toţi, Stăpâne, 
că-n veci eşti numai har şi har!... 



44. Azi, ziua dăruită ţie 
(Binecuvântare: 25 dec. 1960, ziua de naştere a fr. T. Dorz). 

Azi.ziua dăruită ţie, 
de Dumnezeul nostru Sfânt, 
e-un nou prilej de bucurie, 
un nou popas şi-un legământ! 

Ref. 

Dumnezeu,Dumnezeu 
să te crească-n har mereu, 
ca să-l fii, ca să-l fii, 
slujitor pentru vecii, 
voia Sa, voia Sa, 
fie-n viaţa ta!... 

Plecăm întreaga-ne fiinţă 
spre Cerul pururi îndurat, 
şi ne rugăm cu stăruinţă, 
să fii tu binecuvântat. 

Lumina alb-a curăţiei 
să-ţi învesmânte viaţa ta, 
să-mparţi mireasma veşniciei, 
oriunde paşii-ţi vor călca. 

S-arunci QU mână iubitoare, 
sămânţă de-adevăr curat, 
pe nesfârşitele ogoare, 
desţelenite din păcat! 

Iar rodul muncii fericite 
să crească-n urma ta cu spor, 
şi planurile împlinite 
să-ţi fie-acum şi-n viitor! 

Izvoarele vieţii tale 
de-apururi fie în Hristos, 
şi strălucirea Feţei Sale 
să-ţi facă chipul miai frumos. 

Senină,albă sărbetoare, 
oricând să ai în viaţa ta; 
Hristos Slăvitul veşnic Soare, 
te binecuvinteze-aşa!... 
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4 5 . P r i n Har . . 
"...Prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă." 

(Efeseni 2,8). 

Prin Har, prin credinţă suntem mântuiţi, 
aşa-i rânduirea divină, 
căci Harul e casa în care-noiţi 
in Duhul am fost spre lumină. / 1 S 

Prin Har, prin credinţă primim luminos 
îndemn şi voinţă-n trăire, 
căci Har e viaţa ascunsă-n Hristos, 
iubire - adevăr şi sfinţire! 

Prin Har, prin credinţă, cu suflet supus, 
purtăm greutatea durerii, 
căci Har e să suferi tăcând ca Isus, 
şi Har e răsplata-nvierii. 

Prin Har, prin credinţă cântăm şi iubim, 
mereu ostenind pe ogoare, 
căci Har este munca - voioşi să-mpărţim, 
lumina Divinului Soare! 

Prin Har, prin credinţă Isuse-aşteptăm 
să vină a Ta-mpărăţie, 
căci Har va fi locul în care-o să stăm, 
cu Tine pe veci de vecie! 
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46. Adevăr... 

Adevăr, o frumos Adevăr, 
eşti Cuvântul Cerescului Tată; 
Adevăr, fericit Adevăr, 
numai Tu-mi faci viaţa curată. 

Adevăr, luminos Adevăr, 
eşti Viaţă, Căldură, Lumină; 
Adevăr, preţios Adevăr, 
numai Tu-mi dai trăire divină. 

Adevăr, neînfrânt Adevăr, 
eşti Izvor nesecat de putere; 
Adevăr, strălucit Adevăr, 
numai Tu mă păzeşti de cădere. 

Adevăr, preaslăvit Adevăr, 
eşti Biserica vie curată, 
doar în Tine curat Adevăr, 
eu nu pot rătăci niciodată! 

Adevăr, preasfinţit Adevăr, 
Tu eşti Duhul, eşti Ca/ea-nţeleaptă, 
Adevăr, minunat Adevăr, 
numai Tu-mi dai credinţa cea dreaptă. 

Adevăr, preamărit Adevăr, 
eşti Hristos, eşti eterna Iubire; 
Adevăr, o etern Adevăr, 
numai Tu poţi să-mi dai mântuire. 

Adevăr, preaînalt Adevăr, 
Dumnezeu necuprins pe vecie; 
te iubesc, o iubit Adevăr, 
mă supun şi mă-nchin numai Ţie. 

47. Ce har.. 

Ce har, ce har să poţi să crezi, 
ce har! (bis) 
Ce har pe Domnul să-L urmezi, 
ce har! (bis) 
Ce har deplin să te predai, 
ce har! (bis) 
Ce har s-o rupi cu-al lumii trai, 
ce har!...(bis) 

Ce har, ce har să poţi iubi, 
ce har! 
Cuvântul sfânt să-l poţi trăi, 
ce har! 
Ce har să poţi să fii smerit, 
ce har! 
Şi-n suferinţă liniştit, 
ce har!... 

Ce har să poţi să spui mereu, 
ce har! 
Isus Mântuitorul meu, 
ce har. 
Ce har să poţi s-asculţi de El, 
ce har, 
să ai blândeţea Lui de Miel, 
ce har!... 

Ce har să mergi pe Calea Sa, 
ce har! 
Ce har curat să-l poţi cânta, 
ce har! 
Cu har să fiu umplut deplin, 
cu har! 
viaţa s-o trăiesc senin, 
în Har!... 



48. Iubire, Tu-mi eşti mântuire 

Iubire, Tu-mi eşti mântuire, 
Iubire de Sus, (bis) 
prin Tine primesc fericire, 
eşti Domnul Isus! (bis) 

Iubire, eşti viaţă senină, 
eşti soare frumos, 
prin Tine trăiesc în lumină, 
eşti Domnul Hristos! 

Iubire, Tu-mi eşti sărbătoare, 
eşti raiul slăvit, 
eşti pace şi dulce cântare, 
eşti Domnul iubit. 

Iubire , Tu faci să rodească 
aici pe pământ, 
în mine trăirea cerească -
eşti Domnul Preasfânt! 

Iubire, eşti TOT pentru mine, 
eşti Cerul în dar, 
nimic nu-i frumos ca şi Tine, 
comoară de har! 

Te vreau, Te iubesc, o, Iubire, 
Slăvit Dumnezeu, 
să-mi schimbi Tu întreaga-mi simţire, 
prin Trne, mereu! 
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49. Harul şi-Adevărul.. 

Harul şi-Adevărul umplu viaţa care 
umblă în lumina Veşnicului Soare, 
căci Isus e veşnic Soarele Dreptăţii, 
El e Adevărul şi Lumina vieţii. 

Harul şi-Adevărul toarnă fericirea, 
sufletului care caută mântuirea, 
căci Isus e veşnic Fericirea toată, 
El e mântuirea celui care-L cată! 

Harul şi-Adevărul pururi liberează 
de-orice rătăcire, inima cea trează, 
căci Isus e Harul care izbăveşte 
pe cel care-L cheamă şi smerit doreşte. 

Harul şi-Adevărul sunt în Cartea Sfântă, 
slova ei oriunde.despre El cuvântă. 
Căci Cuvântul Cărţii e Isus - Mesia, 
cel care-L ascultă-i simte părtăşia! 

Să trăiesc, Isuse, pe-a vieţii cale, 
plin de Adevărul sfânt al voii Tale, 
să Te poţi încrede pururea în mine, 
plin de Har oriunde să trăiesc ca Tine! 
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50. In Tine mă ascund, Isuse 
"Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este as

cunsă cu Hhstos în Dumnezeu."(Col.2, 2). 

In Tine mă ascund, Isuse, 
când duhuri rătăcite vin, 
căci numai Ţie-Ţi sunt supuse, 
şi Tu le poţi zdrobi deplin! 

în Tine mă ascund, în Tine, 
căci Tu eşti Adevărul tot, 
şi duhul rătăcit când vine, 
să-l biruiesc, prin Tine pot! 

bis 

In Tine mă ascund întruna, 
de viaţa Ta mă alipesc, 
in Tine-s sigur totdeauna 
că nu pot să mă rătăcesc! 

în Tine mă ascund, Isuse, 
şi-atunci când taine nu-nţeleg, 
în Tine tainele-s deschise, 
căci Tu eşti Adevăru-ntreg! 

In Tine mă ascund - şi-n clipa 
când lupta mi-o voi termina, 
să fiu găsit deplin în Tine, 
şi să rămân pe veci aşa! 
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51. Lucrarea Harului... 
"...Acela care a început în voi această bună 

lucrare, o va isprăvi..." (Filipeni 1, 6). 

Lucrarea Harului slăvit 
e limpede lumină, 
e viaţa-n Domnul Preamărit, 
e pacea lui divină! 

Lucrarea Harului preasfânt 
e pricina cântării, 
e-ndemn, putere şi avânt 
spre Cerul îndurării! 

Lucrarea Harului ceresc 
Ferice dacă-n viaţa ta, e-adâncă umilinţă 

R e f şi-a început Lucrarea Dumnezeu, p r j n e a v i r t u ţ j | e _ n f , o r e s c 
că-n Harul ş i iubirea Sa, . e a d ă b i r u i n ţ ă . 
o va desăvârşi mereu! 

Lucrarea Harului nespus 
e zilnică-noire, 
e taina naşterii de Sus, 
e creşterea-n sfinţire! 

Lucrarea Harului curat 
e sfântă curăţie, 
e Cerul binecuvântat, 
e-ntreaga Veşnicie. 
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