
52. Tu eşti Odihna mea! 

Tu eşti Odihna mea, 
o, Dumnezeul meu, 
şi-n frământarea grea, 
mi-aduci mereu, 
har să mă liniştesc, 
tărie să-ndrăznesc, 
căci în iubirea Ta, 
e-odihna mea! 

Tu-mi eşti Mântuitor, 
Stăpân Ceresc, 
putere şi-ajutor 
deplin primesc 
să fiu pân-la sfârşit 
de Tine alipit, 
căci în iubirea Ta 
e-odihna mea! 

Tu-mi dai puteri şi-avânt, 
spre Cerul drag, 
Cuvântul Tău cel sfânt 
mi-e scut şi steag. 
Tu calea-mi luminezi, 
şi paşii-mii îndreptezi, 
căci în iubirea Ta, 
e-odihna mea! 

Când calea-mi voi sfârşi, 
smerit aş vrea, 
să pot şi-atunci primi 
odihna Ta! 
Şi-apoi în veci, mereu, 
o, Doamne, Domnul meu, 
doresc să pot cânta 
iubirea Ta! 
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53. Har, numai Har... 

Har, numai Har, 
e Fiinţa Ta, 
Slăvit Dumnezeu, (bis) 
Totul e Har 
în viaţa mea, 
şi bine şi greu! (bis) 

Totul e Har, 
totul e Har, 

R e t - totul e Har, 
numai Har!.. 

Har, numai Har 
este Ceru-ntreg, 
Stăpân Preamărit, (bis) 
totul e Har, 
chiar de nu-nţeleg, 
de Tine-s iubit! (bis) 

Har, numai Har 
este-al Tău Cuvânt, 
Părinte Ceresc, (bis) 
totul e Har, 
căci prin Duhul Sfânt 
şi mor şi trăiesc! (bis) 

Har, numai Har, 
e lucrarea Ta, 
Preasfânt împărat, (bis) 
totul eHar, 
să trăiesc aşa 
cum Tu m-ai chemat! (bis) 

Har, numai Har, 
e-azi şi-n veşnicii 
- Iubire şi Dor (bis) 
totul e Har -
lăudat să fii 
Măreţ Creator! (bis) 
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54. Comoara Harului. 

Comoara Harului divin, 
ne-aduce mântuire, 
prin ea primim oricînd, deplin, ) b i s 

credinţă şi iubire! J 

Comoara Harului frumos, 
ne dă o nouă viaţă, 
ne dă frumseţea lui Hristos, 
şi-n adevăr ne-nvaţă! 

Comoara Harului sublim, 
mereu ne-ndestulează, 
puteri cereşti prin ea primim, 
şi ea ne-nviorează! 

Comoara Harului ceresc 
e taină şi minune, 
toţi cei ce cred prin,ea primesc 
comori de-nţelepciune! 

Comoara Harului slăvit 
în veci e nesfîrşită, 
din ea trăim şi vom trăi 
vecia fericită! 
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55. Cântarea Harului... 

Cântarea Harului aprins 
e cea mai dulce din cântări, 
e Ceru-ntreg în ea cuprins, 
cu veci dş binecuvântări bis 

Ferice-acel ce va cânta 
sublimele ei armonii, 
căci de-i aprins acum de ea, 
va arde-aşa şi-n veşnicii!... 
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56. O credinţă... 
"Este un singur Domn, o singură credinţă, un sin

gur botez, un singur Dumnezeu..." (Efes. 3, 5-6). 
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57. Bucuria Ta.. 
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58. Pentru Adevăr!... 

Pentru Adevăr Isuse Vreau s-ascult cu-ntregu-mi suflet 
de voi fi lovit, vreau s-ascult mereu, 
chiar de fraţi şi de prieteni, Adevărul cărţii Tale, 
rămân liniştit. Doamne Domnul meu! 

Pentru-a Ta credinţă sfântă, Pentru Adevăr de-aş pierde 
una pe pământ, tot ce am mai drag, 
nu voi asculta de oameni, şi-aş rămâne fără nimeni 
ci de-al Tău Cuvânt! străin şi pribeag! 

Pentru Calea Ta cea dreaptă Mi-e de-ajuns să-mi ştiu Isuse 
alungat de-aş fi, mâna-n mâna Ta, 
mai statornic lângă Tine Adevărul şi iubirea-Ţi 
mă voi alipi! mă vor mângâia! 

Pentru voia Ta curată Pentru mine, Tu eşti TOTUL; 
prigonit de-s eu, Adevăr şi Har, 
vreau în pacea Ta adâncă viaţa mi-o jertfesc întreagă 
să rămân mereu! pe-al Tău sfânt Altar! 

Mai plăcută-i ascultarea Şi cu inima sfinţită, 
de-al Tău sfânt Cuvânt, vreau să nalţ mereu, 
decât mii de jertfe-aduse Adevărul pretutindeni, 
astăzi pe pământ! El e Dumnezeu! 
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59. Adevăr şi Har... 

Adevăr şi Har (bis) 
în Tine sânt, 
Isus Hristos, 
Tu eşti ceru-n dar (bis) 
şi-al Tău Cuvânt 
e-n veci, frumos, 
Adevăr şi Har. 

Adevăr şi Har 
pe-acest pământ 
Tu ai adus, 
de la Tine-n dar. 
Al Tău Cuvânt 
Hristos Isus 
e-Adevăr şi Har. 

Adevăr şi Har 
prin Duhul Sfânt 
de cred primesc. 
E divin nectar 
al Tău Cuvânt 
Dumnezeiesc 
- Adevăr şi Har!... 
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60. Ce fericit mă simt isuse 

Ce fericit mă simt Isuse, 
când paşii-mi urma Ta o ţin, 
când dorurile-mi sunt supuse, x 
doar Ţie, Ţie pe deplin. 

Ce fericit sunt în credinţă, 
Cuvântul când Ţi-I înţeleg, 
când îl ascult în umilinţă, 
şi-L pot trăi aşa, întreg. 

Ce fericit sunt dimineaţa, 
curat când mă trezesc din somn, 
când liniştit pot să-ndrept faţa, 
spre Tine dulcele meu Domn! 

Ce fericit sunt când senină, 
mi-e ziua-n Tine necurmat, 
când umblu-n pace şi-n lumină, 
când biruiesc orice păcat. 

Ce fericit sunt când în Tine, 
viaţa mi-o trăiesc aşa, 
ca-n toate să Te vezi în mine, 
căci Tu eşti Fericirea mea! 
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61. A mea iubire.. 

A mea iubire 
Ţi-o dau, Isus, 
cerească fire 
să-mi dai de Sus, 
în curăţie 
să mă păstrezi, 
inima Ţie 
ţi-o datorez. 

Binecuvânta 
inima mea, 
o casă sfântă 

p e f să-Ţi faci din ea; 
' cu-a Ta iubire 

s-o-mpodobeşti, 
ca-n ea de-a pururi 
să locuieşti! 

Mă luminează 
cu Faţa Ta, 
şi mintea trează 
s-o pot avea. 

în umilinţă 
să propăşesc, 
de-a Ta Fiinţă, 
să m-alipesc! 

Cu bunătate 
Tu să mă-mbraci, 
de-adânci păcate 
să mă desfaci; 
priviri senine, 
mereu, mereu, 
să-nalţ spre Tine, 
Stăpânul meu. 

Cu dor fierbinte, 
azi pe pământ, 
s-alerg nainte, 
spre Ţelul sfânt, 
vestind în lume 
iubirea Ta, 
slăvitu-Ţi Nume 
să-L pot cânta! 



62. Multe căi. 

Multe căi par bune-n viaţă, 
toate atrăgătoare sânt, 
însă calea vieţii-i una: 
Tu eşti, o, Isuse Sfânt. 

Multe-nvăţături în lume, 
Adevărul par că sânt, 
însă Adevăru-i unul: 
Tu, Isus şi-al Tău Cuvânt! 

Eu nu mă-ncred în mine, 
în oameni nu mă-ncred, 
mă-ncred numai în Tine, 
Cuvântul Tău îl cred; 

Ref. şj merg pe calea-Ţi vie, 
nimic,nimic mai mult, 
acum şi-n veşnicie, 
Cuvântul Tău ascult. 

Multe crezuri par să deie 
viaţă astăzi pe pământ, 
dar viaţa şi credinţa 
Tu eşti, o, Isuse Sfânt. 

Eu în Tine cred şi Ţie, 
mă predau cu tot ce sânt, 
Tu-mi eşti Cale şi Viaţă 
şi-Adevăr - Isuse Sfânt! 
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63. Cu harul credinţei... 

Cu harul credinţei depline, 
umplut vreau să fiu pe deplin, 
ca-n toate, Isus, ca şi Tine, 
să fiu credincios şi divin. j 1 S 

Cu harul nădejdii preasfinte, 
umplut vreau să fiu - şi supus, 
spre Ţintărs-alerg înainte, 
statornic ca Tine, Isus! 

Cu harul iubirii aprinse, 
umplut vreau să fiu - şi curat 
să ardă în flăcări nestinse, 
ca-n Tine Isus, necurmat! 

Cu harul blândeţii duioase, 
umplut vreau să fiu orişicând, 
ca-n haina trăirii frumoase, 
să fiu ca şi Tine de blând! 

Cu harul luminii divine , 
umplut şi-mbrăcat vreau să fiu, 
Isuse, aşa ca şi Tine, 
puternic, statornic şi viu!... 
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64. Să mă tragi după Tine... 
"Trage-mă după tine! Şi haidem să alergăm." 

(Cânt. Cânt. 1,4). 

Când nu mai am putere, 
să merg pe sfânta-Ţi cale, 
Tu să mă tragi Isuse, 
pe urma urmei Tale. 

Să mă tragi, să mă tragi după Tine, 
să mă tragi, o, Isuse mereu, 

R e f să mă tragi, să mă tragi după Tine, 
' să mă tragi, chiar şi când nu vreau eu. 

Când focul suferinţei 
îmi seac-a mea răbdare, 
Tu să mă tragi Isuse, 
spre Tine cu-ndurare. 

Când moartă mi-e dorinţa 
de dulcea Ta povaţă, 
Tu să mă tragi spre Tine, 
şi iar să-mi dai viaţă. 

Când duhul îndoielii 
îmi macină fiinţa, 
Tu să mă tragi spre Tine 
şi să-mi măreşti credinţa. 

să nu mă laşi Stăpâne 
în mlaştina căderii, 
ci să mă tragi spre Tine, 
Izvorul mângâierii... 

Căci numai Tu-mi ştii starea, 
Tu mă cunoşti mai bine, 
chiar peste-a mea voinţă, 
Tu să mă tragi spre Tine. 

Şi-n alipirea dulce, 
la sânu-ţi de iubire, 
s-atrag pe toţi, Isuse, 
c-aici e mântuire 
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65. De ziua ta... 
(6 iulie 1961, ziua de naştere a soţiei mele) 

De ziua ta iubito, 
ţi-aduc ca sfânt prinos, 
iubirea mea fierbinte 
şi-adâncă în Hristos! 

Căci nu-i nimic pe lume 
mai sfânt şi mai curat, 
ca dragostea duioasă, 
ce viaţa ne-a legat. 

Şi inimile noastre 
topite-n foc divin, 
să nu mai fie două, 
ci una pe deplin! 

Doresc ca-n drumul vieţii 
să calci cu pas supus, 
şi inimă smerită 
pe urma lui Isus! 

Să fii ca şi Măria, 
cu sufletu-n văpăi, 
să-i sorbi cu drag Cuvântul 
cu ochii-n ochii Săi! 

Potirul de iubire, 
cu mir de nard curat, 
pe sfintele-l picioare, 
să-l torni neîncetat! 

Ca sfânta Lui mireasmă 
şi harul luminos, 
s-atragă pe-orice suflet 
deplin lângă Hristos! 

Te binecuvinteze, 
Isus cu sfântu-l dar, 
să-ţi fie viaţa plină 
de adevăr şi har! 

în haine de lumină, 
spălate-n Sânge sfânt, 
să umbli totdeauna 
pe-acest străin pământ. 

Ca la sfârşitul vieţii 
să poţi primi deplin, 
cununa răsplătirii 
cu cerul ei senin! 
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66. Pe marea vieţii.. 

Pe marea vieţii, pe deplin, 
în har îmi aflu liniştire, 
căci harul este-un port divin 
unde-mi găsesc adăpostire. 

Har slăvit, har slăvit, 
har al lui Dumnezeu, 

. prin tine azi sunt mântuit, 
• prin tine-n veci sunt fericit, 

har slăvit, har slăvit,„ 
har al lui Dumnezeu! 

Când trec pe-un drum întunecos, 
în har îmi aflu siguranţă, 
căci haru-i soarele frumos, 
ce-mi dă lumină şi speranţă. 

De-s obosit, căzut şi-nfrânt, 
în har îmi aflu ridicare, 
căci pernă-mi este harul sfânt, 
de-odihnă şi-alinare! 

Pe calea unicei credinţi, 
prin har primesc statornicie, 
căci el mi-e car în biruinţi, 
şi el mă duce-n veşnicie! 

O, Har etern şi felurit, 
Tu totul tot eşti pentru mine, 
căci Dumnezeul Preamărit, 
e-ntreg, Nemărginit, înTine! 



67. Cu harul.. 

Cu harul 
şi darul 
luminii de Sus, 
credinţa, 
fiinţa 
îmi umple, Isus! 

Cu raza 
şi paza 
luminii mereu, 
cuprinde, 
aprinde 
şi sufletul meu! 

Lumină Cu viaţa 
divină, şi faţa 
deplină luminii oricând, 
să-mi dai, mă ţine 
iubire, în Tine, 

R sfinţire, şi fă-mă mai blând! 
e şi fire 
f de rai. 
r Pe mine 
e în Tine 
n mă ţine, Ca Ţie-n 

Isus, vecie 
s-am lină, să pot să-Ţi slujesc, 
şi plină Lumină 
lumină Divină 
de Sus! să-mpart, să vestesc! 
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68. Unire!. 
"Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu Tată eşti în 

Mine şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi..." 
(ioan 17, 21). 

Unire, deplină unire, 
prin Domnul Hristos noi avem, 
un cuget , un gând şi-o simţire, 
primim doar în El când suntem! 

Unire, adâncă unire, 
prin Jertfa Golgotei primim, 
când jertfa ni-e ţel în trăire, 
în toate deplin ne unim! 

Cei liberi doar se pot uni, 
dar robii niciodată. 

Ref. H r i s t o s n e poate izbăvi, 
* de tot ce-n viaţă ne-ar robi, 

de vrem prin El vom dobândi, 
unire-adevărată! 

Unire, divină unire, 
lumina ţi-e casa-n vecii, 
de stăm sub a ta stăpânire, 
unire-ntre noi tu rămâi! 

Unirea, preasfânta unire, 
doar sfântul Cuvânt ne-o va da, 
când El ni-e stăpân pe gândire, 
unire şi rai vom avea! 

Unire, cerească unire, 
din Cer prin Hristos ai venit, 
păcatu-a făcut despărţire, 
dar El pentru veci l-a zdrobit. 

Unire, frumoasă unire, 
dorinţă ce arde-n Hristos, 
ca toţi cei ce cred - în sfinţire, 
uniţi să trăiască frumos. 

Unire, o, dulce unire, 
fierbinte şi-adânc te dorim, 
topeşte-ne-n sfânta-Ţi iubire, 
Isuse, ca UNA să fim! 
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69. Azi, Daniela, fiica mea 
(Binecuvântare: 15 iunie 1961, ziua de naştere a Danielei). 

Azi, Daniela, fiica mea, 
tăticu-ţi scrie de departe, 
şi-L rog pe Dumnezeu să-ţi dea, 
tot harul scris în sfânta-l Carte. 
Să-L poţi cunoaşte pe deplin 
şi Lui să-l dai pe veci viaţa, 
să-ţi facă sufletul senin, 
şi-oricând strălucitoare faţa. 

Să-ţi încunune fruntea ta 
cu-nţelepciune şi-umilinţă, 
spre slava Lui să-l poţi cânta, 
în curăţie şi-n credinţă! 
Frumseţea lui Hristos oricând, 
pe faţa ta senină fie, 
aşa cum El era de blând, 
aşa să fii pe veşnicie! 

S-asculţi de El, s-asculţi mereu, 
să-l fii de-a pururi mărturie, 
şi pacea Lui în orice greu, 
să-ţi fie-ocrotitoare ţie. 
Să biruieşti orice păcat, 
ce calea pe furiş ţi-aţine, 
privind spre Cerul îndurat, 
mereu se va-ndura de tine! 

Şi inima să-ţi fie jar, 
aprins în dragostea divină, 
să răspândeşti oriunde har, 
credincioşie şi lumină. 
Aşa-ţi doresc!...Şi Dumnezeu, 
în harul Lui nespus de mare, 
să-ţi facă viaţa tot mereu 
izvor de binecuvântare! 
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70. Păstorul meu... 
(după Psalmul 23). 

Păstorul meu, Păstorul meu, 
Păstorule Divin, 
mă paşti în verzi păşuni mereu, 
şi-odihnă-mi dai deplin! ibis 

Toiagul Tău, Toiagul Tău, 
mă mângâie oricând, 
El mă păzeşte de-orice rău, 
şi mă-ndreptează blând! 

Chemarea Ta, chemarea Ta, 
ajută-mi s-o-nţeleg, 
de Tine să pot asculta, 
cu sufletul întreg! 

Şi fericit, şi fericit, 
apoi să locuiesc, 
în Templul Tău cel strălucit, 
şi Ţie să-Ţi slujesc! 
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71. La nunta cea din Cana... 
"Mama Lui(lsus) a zis slugilor: "Să faceţi 

orice vă va zice." (loan 2, 5). 

La nunta cea din Cana, 
Tu Maică-a lui Hristos, 
la nunta cea din Cana, 
ne-ai învăţat frumos: 
smerenie-n purtare, 
adâncă devotare, 
deplină ascultare, 
de Fiul Tău Hristos! 

La nunta cea din Cana, 
Tu Maică chip smerit, 
la nunta cea din Cana, 
drept pildă ne-ai slujit, 
ca noi aşa ca Tine, 
să ducem pe oricine, 
durerea să-şi aline, 
la Fiul Tău iubit! 

La nunta cea din Cana, 
Tu Maică-a lui Isus, 
la nunta cea din Cana, 
cu sufletul supus, 
ne-ai deşteptat dorinţa, 
să ne-alipim fiinţa, 
iubirea şi credinţa, 
întreagă de Isus! 

Să-i dăm doar Lui viaţa 
şi inima ca dar, 
de-i ascultăm povaţa, 
ne dă har după har. 
Căci El e Mântuire, 
eternă Fericire, 
şi Pace şi Sfinţire, 
şi Ceru-ntreg în dar! 
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72. Ai noştri noi nu mai suntem 
"... Voi nu mai sunteţi ai voştri, căci aţi fost 

cumpăraţi cu un preţ." (1 Cor. 6, 19-20). 

Ai noştri noi nu mai suntem, 
ci-ai Tăi, Isuse, pe vecii, 
că-n Tine Ceru-ntreg avem, 
cu haruri mii şi mii de mii. 

In curăţie să păstrăm, 
al nostru vas necontenit, 
ca-n Tine pururea să stăm, 
cu-n duh supus şi umilit! 

Nimic, nimic n-avem pe lume, O inimă şi-un cuget vrei 
R e f nici noi ai noştri nu suntem, să fim deplin cei mântuiţi, 

ne-ncredem în preasfântu-Ţi Nume, căci dragostea-n frumseţea ei, 
ca-n veci, Isuse, să Te-avem! e numai când suntem uniţi! 

Cu-n preţ ales ne-ai cumpărat, 
ca robi nicicând să nu mai fim, 
de duhul lumii şi păcat, 
noi liberi, liberi să trăim! 

Când nu-i robit al nostru dor, 
când cerul vieţii e senin, 
când numai Tu ne eşti Păstor, 
atunci suntem uniţi deplin! 
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73. Aprinde-mi Tu viaţa.. 

Aprinde-mi Tu viaţa, iubite Isus, 
cu focul divin al iubirii, 
ca fumul tămâiei să nalte în sus, 
mireasma plăcut-a sfinţirii. 

Aprinde-mi Tu viaţa şi fă-o altar, 
cu focul preasfânt al credinţii, 
ca zilnic să guste din cerul de har, 
dulceaţa trăirii cu sfinţii! 

Aprinde-mi Tu viaţa, să ardă mereu, 
în focul nădejdii curate, 
ca-n pace deplină, în greul mai greu, 
să aibă priviri luminate. 

Aprinde-mi Tu viaţa cu focul ceresc, 
topeşte-o Isuse în Tine, 
ca pururi în Tine arzând să trăiesc, 
şi arzând să trăieşti Tu în mine! 
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74. Puţin ulei. 
"..N-am decât un pumn de făină într-o oală şi puţin untdelemn într-un ulcior... Aşa vorbeşte 

Domnul: Făina din oală nu va scădea şi untdelemnul din ulcior nu se va împuţina." 
(1 Regi 17, 12 şi 14). 

. , Andantino /O 

Puţin ulei e-n vasul meu, 
dar haru-i mult şi mare, 
din Cer, Părinte Sfânt, mereu, 
dă-mi binecuvântare! 
Căci binecuvântarea Ta 
puţinul înmulţeşte, 
dar multul cel fără de ea, 
mai mult se risipeşte. 

Cinci pâin eu am şi peşti puţini, 
dar harul mă veghează, 
când pui Tu Doamne-a Tale mâini, 
puţinu-ndestulează! 
Căci numai mâna Ta-i izvor 
de binecuvântare, 
şi din puţin ea face spor, 
că-i plină de-ndurare! 

Făină am puţină-n sac, 
dar toată Ţi-o dau Ţie, 
că-n Tine toate se prefac, 
în har şi bogăţie! 
Puţinul dat de mine-n dar, 
e firul care leagă, 
viaţa de comori de har, 
pe veşnicia-ntreagă! 

Fă Tu puţinul meu oricând, 
izvor de har oriunde, 
în fiecare zi-mpărţind 
cereasca Ta merinde! 
Şi gloata s-o pot sătura, 
cu largă dărnicie, 
trăind predat în slujba Ta 
şi-acum şi-n veşnicie! 
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75. Când beznă.. 

Când beznă e-n juru-ţi cu cer furtunos, 
când tu nu mai ştii ce-o să vină, 
rămâi în lumină, rămâi în Hristos, \ 
Lumina aduce Lumină! | b i s 

Când moartea, păcatul, mai mult şi-a adus 
în juru-ţi grămadă de gheaţă, 
rămâi în viaţă, rămâi în Isus, 
Viaţa aduce viaţă! 

Când azi necredinţa mai crudă şi-a scos, 
săgeţi să-ţi străpungă fiinţa, 
rămâi în credinţă, rămâi în Hristos, 
Credinţa aduce credinţa! 

Cânt tot ce-i statornic îţi pare răpus, 
şi-n jur nu mai ai siguranţa, 
rămâi în speranţă, rămâi în Isus, 
Speranţa aduce Speranţă! 

Când ura se-aruncă muşcând furios, 
în juru-ţi făcând pustiire, 
rămâi în iubire, rămâi în Hristos, 
Iubirea aduce iubire! 
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76. îndreaptă-mi privirea.. 

Indreaptă-mi privirea spre Tine, 
Isuse s-o-ndrepţi necurmat, 
şi cerul vieţii mi-l ţine, 
senin şi frumos şi curat! 

Indreaptă-mi privirea spre Tine, 
ca cerbu-nsetat de izvor, 
ca dorul din locuri străjne, 
spre inimi aprinse de dor! 

Soare, Soare frumos, 
Soare Tu-mi eşti Hristos, 

R e f - să fiu o rază din viaţa Ta, 
şi să rămân aşa! 

Indreaptă-mi privirea spre Tine, 
ca ochii curaţi să-mi păstrez, 
cu limpede apă 7n lumine, 
să pot şi mai treaz să veghez! 

îndreaptă-mi privirea spre Tine, 
şi-ntr-una spre Tine s-o ţin, 
ca razele Tale divine, 
să-mi scalde fiinţa deplin! 

îndreaptă-mi privirea spre Tine, 
şi viaţa întreagă să-mi ţii, 
în har şi-adevăr să se-nchinine, 
Isuse, doar Ţie-n vecii! 



77. Să nu stricăm adevărul 
"Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi;ci vorbim 

din inimă curată , din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristostos." 
(2 Cor 2, 17). 

I Maestoso m 

Să nu stricăm adevărul, 
preasfintelor Scripturi, 
să nu stricăm adevărul, 
cu alte-nvăţături! 

Căci cine strică un cuvânt, 
din sfânta Carte dată, 
cădea-va-n mâna Celui Sfânt, 
la dreapta judecată! 

Să nu-ncurcăm adevărul, 
Cereştilor Puteri, 
să nu-ncurcăm adevărul 
cu omeneşti păreri. 

Căci cine-ncurcă drumul viu, 
şi calea cea curată, 
pieri-va-n veşnicul pustiu, 
la dreapta judecată! 

Să nu-ntinăm adevărul, 
cel sfânt şi minunat, 
să nu-ntinăm adevărul, 
prin pofte şi păcat! 

Căci cine-Ţi va sluji, Isus, 
cu inimă-ntinată, 
cădea-va pentru veci răpus, 
la dreapta judecată! 

Să înălţăm adevărul, 
mai sus şi mai frumos, 
să înălţăm adevărul, 
- El e întreg Hristos! 

Căci cine nalţă-n viaţa sa, 
Fiinţa minunată, 
şi Domnu-I va nălţa aşa, 
la dreapta judecată!! 
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78. Mă poartă-n carul Tău. 
" Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de 

biruinţă în Hristos." (2 Cor. 2, 14). 

Mă poartă-n carul Tău de biruinţă, 
Isuse zilnic să mă porţi, 
să biruiesc prin viaţă şi credinţă, 
puterea-ntunecatei morţi! 

Mă poartă-n carul Tău de biruinţă, 
de rătăciri să mă păzeşti, 
şi-umplut deplin de-o sfântă cunoştinţă, 
prin Adevăr să mă-ntăreşti! 

Să biruiesc, să biruiesc, 
tot ce-i păcat, tot ce-i firesc, 

R e f - de voia Ta tot ce-i străin, 
Isus, să biruiesc deplin! 

Mă poartă-n carul Tău de biruinţă, 
când vin dureri asupra mea, 
să trec senin şi blând prin suferinţă, 
să biruiesc în lupta grea! 

Mă poartă-n carul Tău de biruinţă, 
spre Ţinta care Tu mi-ai pus, 
să naintez, luptând cu stăruinţă, 
păşind pe urma Ta, Isus! 

Mă poartă-n carul Tău de biruinţă, 
pân-la sfârşit să biruiesc, 
topeşte-mă-n Divina Ta Fiinţă, 
biruitor ca să trăiesc! 
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79. Când spre mine năvălesc... 

Când spre mine năvălesc, 
valuri de dureri, 
eu mă rog şi-atunci primesc, \ 
pace şi puteri! j b i s 

Când vrăjmaşu-n contra mea, 
suflă nencetat, 
eu mă rog - şi-n pacea Ta, 
Doamne-s îmbrăcat! 

Când gonit pe-acest pământ, 
pribegesc străin, 
eu mă rog - şi Duhul Sfânt, 
pace-mi dă deplin! 

Şi oriunde şi oricând, 
eu mă rog supus, 
ruga mi-o asculţi - şi blând, 
pace-mi dai, Isus! 
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80. Adu-Ţi aminte.. 
( P s a l m ) 

Adu-Ţi aminte, Doamne când Te chem, 
căci sunt din ţărnă şi-n ţărnă gem, 
dar vreau spre Tine să nalţ viaţa mea, 
Lumina sfântă să strălucească-n ea! 

Adu-Ţi aminte, Doaamne când mi-ndrept, 
spre Tine ruga, căci stau şi-aştept, 
s-aduci din ceruri în inima mea, 
Lumina sfântă să strălucească-n ea! 

Adu-Ţi aminte, Doamne când Te strig, 
căci întuneric e-n jur şi frig, 
dar raza-Ţi vie cu focul din ea, 
să-mi încălzească deplin fiinţa mea! 

Adu-Ţi aminte, că-s făptura Ta, 
şi-n Casa-Ţi sfântă să stau aş vrea, 
sfânt în purtare, mereu să mă ţii, 
să-mpart lumină şi dragoste-n vecii! 
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81. Rămâi cu noi!... 
"Rămâi cu noi, căci este spre seară şi ziua aproape a trecut..." 

(Luca 24, 29). 
Moderato 

Rămâi cu noi Isus, căci este seară, 
s-a-ntunecat al vieţii noastre cer; 
dureri adânci acum ne-ncearcă iară, 
rămâi cu noi Isus, căci este seară, 
e seara când nădejdi alese pier! 

bis 

Rămâi cu noi Tărie minunată, 
în seara încercărilor de-acum, 
suntem prea slabi, să nu cădem vreodată, 
rămâi cu noi Tărie minunată, 
rămâi cu noi, opreşte-Te din drum! 

Rămâi cu noi adâncă Mângâiere, 
căci seara urii peste noi s-a pus, 
să nu cârtim când trecem prin durere, 
rămâi cu noi adâncă Mângâiere, 
răbdare sfântă să ne dai, Isus! 
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Rămâi cu noi divină-nţelepciune, 
în seara necunoaşterii din noi, 
să ne lumini şi-n adevăr ne pune. 
Rămâi cu noi divină-nţelepciune, 
- e vremea rătăcirilor de-apoi! 

Rămâi cu noi lubire-n veci nestinsă, 
în jur când fărdelegi se înmulţesc, 
Tu ne păstrează dragostea aprinsă, 
rămâi cu noi lubire-n veci nestinsă, 
prin Tine a noastre inimi se sfinţesc! 

Rămâi cu noi Lumina veşniciei, 
căci seara plânsului ne-a copleşit, 
adu-ne Dimineaţa bucuriei, 
rămâi cu noi Lumina veşniciei, 
când trecem prin pustiul nedorit! 

Rămâi cu noi Eterna Sărbătoare, 
căci Tu ne eşti al vieţii noastre Rai, 
în noaptea-ntunecoasă ne eşti Soare, 
rămâi cu noi Eternă Sărbătoare, 
odihna mântuirii să ne dai! 



82. Să faci, o, Isuse... 
"Gata îmi este inima să cânte, Dumnezeule!" 

(Psalm. 108, 1.) 

Să faci, o, Isuse, din inima mea, 
o harfă divină - să cânţi Tu cu ea, 
şi-n corzile-i sfinte să sune mai plin, . 
acordul iubirii măreţ şi divin! ibis 

Să faci, o, Isuse, din inima mea, 
cădelniţă sfântă - să ardă în ea, 
tămâia iubirii, cu focu-i ceresc, 
ca pururi prin lume iubind, să trăiesc! 

Să faci, o, Isuse, din inima mea, 
epistolă vie - să scrii Tu în ea, 
Cuvântul iubirii plăcut şi duios, 
să-ndemne pe-oricine spre Cerul frumos! 

Să faci, o, Isuse, din inima mea, 
Biserică sfântă - să stai Tu în ea. 
Podoaba iubirii cu duhul ei blând, 
s-o facă frumoasă oriunde şi-oricând! 

Să fie Isuse, şi inima mea, 
să fie întruna ca inima Ta: 
izvor de iubire, de milă, de har, 
mereu tot mai plină, pe-al jertfei altar! 
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83. Ochii Tăi... 
"Ochii Domnului privesc şi pleoapele 

Lui cercetează pe fii oamenilor. "(Ps.11, 4). 

Ochii Tăi blânzi, Domnul meu, 
văd adânc păcatu-mi greu, 
dar să nu fiu alungat mereu, w 
de-ochii Tăi blânzi, Domnul meu! j 1 S 

Ochii Tăi blânzi, necurmat, 
osândesc al meu păcat; 
- Am greşit, să nu fiu judecat, 
de-ochii Tăi blânzi, necurmat! 

Ochii Tăi blânzi, plini de har, 
văd azi chinul meu amar, 
pace şi iertare-mi dau în dar, 
ochii Tăi blânzi, plini de har! 
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84. Doamne-mi ştii viaţa.. 

Doamne-mi ştii viaţa, 
ştii dorinţa mea, 
să-Ţi ascult povaţa, 
pe deplin aş vrea. 
Dar sunt slab, Isuse, greu pot asculta, 
numai harul mare mă va ajuta!... 

Adevărul tare, 
vreau să-l înţeleg, 
şi în ascultare, 
să-l trăiesc întreg. 
Dar sunt slab, Isuse, înţeleg prea greu, 
numa-n har lumină pot primi mereu! 

Vreau în curăţie, 
să trăiesc şi blând, 
Ţie, numai Ţie 
să-Ţi slujesc oricând. 
Dar sunt slab, Isuse, greu pot sta curat, 
numai haru-mi ţine duhul nentinat! 

Doamne, dă-mi oriunde, 
Harul Tău Divin, 
ca să pot pătrunde, 
voia Ta deplin. 
Căci prin har, Isuse, totul pot avea, 
El întrece pururi slăbiciunea mea! 

100 

85. Sus voi copii.. 

Sus voi copii ai jertfei mari şi sfinte, 
copii ai Domnului născuţi de Sus, 
cu steagul Adevărului nainte, 
să apăraţi Dreptatea lui Isus! 
Isus, Isus, 
să apăraţi Dreptatea lui Isus! 

Sus, voi copii ai zilei şi-ai luminii, 
copii ai Soarelui fără apus, 
în noaptea neagr-a urii şi-a minciunii, 
să apăraţi lumina lui Isus! 
Isus, Isus, 
să apăraţi lumina lui Isus! 

Sus, voi copii viteji ai mântuirii, 
copii ai harului în veci frumos, 
înaintând spre Ţara Fericirii, 
să apăraţi Cuvântul lui Hristos! 
Isus, Isus, 
să apăraţi Cuvântul lui Hristos! 

Sus, voi copii aleşi ai Veşniciei, 
copii ai Cerului Prealuminos, 
purtând în voi virtutea curăţiei, 
să apăraţi frumseţea lui Hristos! 
Isus, Isus, 
să apăraţi frumseţea lui Hristos! 

Sus, voi copii ai dragostei divine, 
copii ai Adevărului de Sus, 
când rătăcirea calea vă aţine, 
s-o biruiţi, nălţându-L pe Isus! 
Isus, Isus, 
s-o biruiţi nălţându-L pe Isus! 
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86. Isus, Tu Singur! 

Isus, Tu singur eşti Mântuitor, 
Tu singur, (bis) 
Tu ne-ai purtat păcatul tuturor, 
Tu singur! (bis) 
Viaţa singur pentru noi Ţi-ai dat, 
Tu singur, (bis) 
cu Dumnezeu pe veci ne-ai împăcat, 
Tu singur! (bis) 

Isus, Tu singur eşti Mijlocitor, 
Tu singur, 
la Dumnezeu şi Tatăl iubitor, 
Tu singur! 
Tu, numai Tu, pe noi ne înţelegi, 
Tu singur, 
din orice stare grea Tu ne dezlegi, 
Tu singur! 
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Isus, Tu singur Mare Preot eşti, 
Tu singur, 
când ispitiţi suntem Tu ne-ntăreşti, 
Tu singur. 
Tu, numai Tu, ne dai belşug de har, 
Tu singur, 
Tu singur pui durerilor hotar, 
Tu singur. 

Isus, eşti singur Cale înspre Cer, 
Tu singur, 
eşti mântuirea celor care pier, 
Tu singur! 
Tu, numai Tu, ne scapi de rătăciri, 
Tu singur, 
Tu singur pui lumină în priviri, 
Tu singur! 

Tu singur Adevăr şi Viaţă eşti 
Tu singur, 
prin Duhul Sfânt mereu Tu ne sfinţeşti, 
Tu singur! 
Dezleagă-ne de toate pe vecii, 
Tu singur, 
şi-n viaţa noastră singur să rămâi, 
Tu singur! 



87. Isuse - Adevărul.. 

Isuse - Adevărul vieţii pline 
de măreţia Cerului divin, 
te rog fă zilnic să rodească-n mine, , 
viaţa Adevărului deplin! Ibis 

Isuse - Adevărul veşnic tare, 
puterea celor care trec prin chin, 
Te rog adânc dă-mi zilnic în purtare, 
tăria Adevărului deplin! 

Isuse - Adevărul ce-ndrăzneşte, 
în lupta rătăcirilor ce vin, 
Te rog, în mine, zilnic înoieşte, 
curajul Adevărului deplin! 
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Isuse - Adevărule statornic 
Tu care-n toate eşti mereu Amin, 
te rog fă-mi zilnic sufletul mai spornic, 
şi-n Adevăr statornic mai deplin! 

Isuse - Adevărule - Lumină, 
ce-n întuneric faci pe veci senin, 
te rog, în viaţă, fă-mi mereu să vină, 
Lumina Adevărului deplin! 

Isuse - Adevăr frumos - ca Tine -
splendoarea albului curat de crin, 
te rog fă zilnic să lucească-n mine, 
frumseţea Adevărului deplin! 

Isus, Ocean de har şi fericire, 
Tu Adevăr odihnitor şi plin, 
te rog smerit dă-mi zilnic în trăire, 
odihna Adevărului deplin! 



88. S-alergăm... 
"...Aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre Ţintă..." 

(Filipeni3, 13-14). 

S-alergăm, s-alergăm înainte, 
pe-a vieţii cărare oricând, 
căci viaţa cerească , fierbinte, ) fcis 

o primim şi-o păstrăm naintând! J 

S-alergăm, s-alergăm cu credinţă, 
chiar şi-atunci când dureri încercăm, 
căci atunci vom avea biruinţă, 
când spre Cer, credincioşi, naintăm! 

S-alergăm, s-alergăm înspre Ţintă, 
stăruind, s-alergăm ne-ncetat, 
cine zilnic spre Cer nu se-avântă, 
va cădea mai adânc în păcat. 

S-alergăm, s-alergăm spre vecie, 
naintând pe cărarea de har, 
de trăim zi de zi-n curăţie, 
vom păşi al veciei hotar. 

S-alergăm, s-alergăm spre lumină, 
luminaţi de preasfântul Cuvânt, 
Adevărul şi pacea divină, 
le primim dezlegaţi de pământ! 

S-alergăm, s-alergăm cu speranţă 
naintând înspre Cerul frumos, 
naintarea ne dă siguranţă, 
că suntem şi trăim în Hristos! 
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89. Ce bogat este Harul... 

Ce bogat, ce bogat este harul, 
nu-i cuvânt să-l cuprindă deplin, 
căci din vecii trecuţi varsă darul, 
peste vecii frumoşi care vin. 

Ce frumos, ce frumos este harul, 
mai frumos ca deplinul frumos, 
cu iubire-şi aprinde altarul, 
în iubire-l vedem luminos! 

Ce măreţ, ce măreţ este harul, 
în Hristos când smerit S-a-ntrupat, 
când senin a urcat El Calvarul, 
şi cu Tatăl din Cer ne-a-mpăcat! 

Cât de larg, cât de larg este harul, 
căci în el pentru veci s-au cuprins, 
şi dreptatea preasfântă şi jarul 
arzător al iubirii - nestins! 

Ce deplin, ce deplin este harul, 
e deplin Dumnezeu Preamărit, 
să-i primim prin credinţă azi darul 
mântuirii ce el ne-a gătit! 
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90. Acopere-mă-n har... 

Acopere-mi inima-n har, necurmat, 
Isuse acopere-o-n Tine, 
să nu mi-o străpungă vreun duh necurat 
cu-ndemnuri şi gânduri străine! 

Acopere-mă-n har, 
acopere-mă-n har, 
Isuse-n orice timp şi loc, 
acopere-mă-n har!... 

Acopere-mi gura în har nesfârşit, 
ca pururea vorbirea să-mi fie, 
îndemn nenfricat înspre Cerul slăvit, 
şi slavă să-Ţi cânte doar Ţie! 
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Acopere-mi ochii în har luminos, 
spre Tine meru să privească, 
şi chipul de lut să mi-l facă frumos, 
primind strălucire cerească! 

Acopere-mi zilnic urechile-n har, 
să n-aud ce-nvaţă pământul, 
şi jertfă curată s-aduc pe altar, 
deplin ascultându-Ţi Cuvântul! 

Acopere-mi viaţa întreagă, Isus, 
în har şi-adevăr şi iubire, 
să-mpart pretutindeni, cu suflet supus, 
mireasmă de Cer, în sfinţire! 



91. Isuse, când Tu ai murit. 
"...El era străpuns pentru păcatele noastre... 

Pedeapsa care ne dă pacea, a căzut peste El..." (Isaia 53, 5). 

Isuse, când Tu ai murit, 
pe cruce-n chinuri grele, 
păcatul meu Te-a răstignit, 
în clipele acele! 

Iubind, Tu mi-ai purtat, Isus, 
întreaga mea povară, 
prin suferinţă mi-ai adus, 
a Cerului comoară! 

Când Te scuipa şi Te lovea, 
cu ură, neagra gloată, 
în ura ei era şi-a mea, 
Tu o simţeai pe toată! 

Căci moartea Ta mi-a dăruit 
deplină mântuire, 
prin ea la Tatăl am găsit, 
o veşnică primire! 

Cu fiere când Te-au adăpat, 
în setea-Ţi arzătoare, 
păcatul meu Tu l-ai gustat, 
amar, adânc şi mare! 

De-aceea astăzi mă închin, 
cu-adâncă umilinţă, 
şi Ţie îţi predau deplin, 
întreaga mea fiinţă. 

S-o curăţeşti şi s-o sfinţeşti, 
să-Ţi pot urma doar Ţie, 
ca-n cerul Tău să mă primeşti, 
pe-ntreaga veşnicie!.... 
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92. Izvorul meu.. 
"Toate izvoarele mele sunt în Tine." 

(Psalm. 87, 7). 

Izvorul meu, Tu eşti, Isuse, 
de Adevăr, de Har, de Cer, 
străine glasuri fă-le-apuse, ) 
să nu mă-nşele, să nu pier! j 

t Cărarea mea, Tu eşti, Isuse, 
pe care sigur merg spre Cer, 
străine căi le fă apuse, 
să nu mă-nşele - să nu pier! 

Iubirea mea, Tu eşti, Isuse, 
şi viaţă-mi eşti şi veşnic Cer, 
iubiri străine fă-le-apuse, 
să nu mă-nşele - să nu pier! 
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93. Singură credinţa. 

Singură credinţa 
duce la Isus, 
ea e drumul vieţii, h j 
alte drumuri nu-s. j 1 

Domnul, prin credinţă, 
ne primeşte blând, 
taina mântuirii 
o primim crezând! [bis 

Singură credinţa 
luminează plin, 
ea e farul vieţii, 
sigur şi deplin. 
Domnul, prin credinţă, 
ne lumină blând, 
taina-nţelepciunii 
o primim crezând! 
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Singură credinţa 
trece locul greu, 
ea-i puterea vieţii 
celei noi, mereu. 
Domnul, prin credinţă, 
ne-ntăreşte blând, 
taina biruinţii 
o primim crezând! 

Singură credinţa 
face roade noi, 
ea e legea vieţii 
Duhului în noi. 
Domnul, prin credinţă, 
ne-noieşte blând, 
taina curăţiei 
o primim crezând! 

Singură credinţa 
dată de Isus, 
are adevărul 
tainelor de Sus. 
Ea ne dă odihnă 
şi comori de har, 
tot prin ea vom trece-al 
Cerului hotar! 



94. Eu nu pot vorbi iscusit.. 

Eu nu pot vorbi iscusit despre Tine, 
căci limba-i prea slabă să pot să vorbesc, 
dar inima arde, Isuse în mine, \ 
şi pot doar atât să spun: Te iubesc! ) b i s 

Să cânt, eu nu pot prea frumos despre Tine, 
căci graiul mi-e stins - şi uşor obosesc -
dar coarda iubirii aprinse, în mine, 
vibrează şi spune mereu: Te iubesc! 

Şi mult să-nţeleg eu nu pot despre Tine, 
căci tainele Tale adânci copleşesc 
puterea gândirii şi viaţa din mine, 
ce-n lacrimi îţi spun: o, Isus, Te iubesc! 

Primeşte, Isuse, iubirea din mine, 
mai mult eu nu am, doar atât dăruiesc, 
şi-n inimă-aprinde într-una din Tine, 
iubirea să pot şi mai mult să iubesc! 
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95. înger alb.. 

înger alb din Cerul sfânt, 
se coboară pe pământ, 
veste mare aducând, 
despre Mesia cel blând. 

Cum smerit S-a întrupat, 
să ne scape de păcat, 
şi cum ceru-a părăsit, 
căci atâta ne-a iubit!... 

Loc în lume n-a avut, 
Domnul Cel făr-de-nceput, 
ieslea boilor l-a fost, 
leagăn sfânt şi adăpost! 

Azi din nou, Isuse blând, 
vii la noi ca oarecând, 
ieslea inimii ne-o cei, 
ca să-i simţi căldura ei. 

Să-i aduci ca dar frumos, 
Cerul Tău prealuminos, 
s-o sfinţeşti s-o faci un rai, 
ca în ea pe veci să stai! 



96. Sfântă Sărbătoare... 

Sfântă Sărbătoare 
la noi ai venit. 
Soare, veşnic soare, 
tu ne-ai dăruit! 

Căci Tu, Sărbătoare, 
eşti pe veci, Isus, 
sufletului care 
Ţie s-a supus! 

Sfântă Bucurie, 
Mir plăcut de Nard, 
umpli pe vecie, 
inimi care ard. 

Căci Tu, Bucurie, 
eşti pe veci, Isus, 
pentru-acel ce Ţie, 
viaţa şi-a adus! 

Sfântă Mângâiere, 
azi Te dăruieşti, 
nouă în durere, 
să ne întăreşti! 

Căci Tu, Mângâiere, 
eşti pe veci, Isus, 
pentru-acel ce-Ţi cere 
Harul Tău de Sus! 

Pururea ne ţine 
sufletul supus, 
ca s-avem prin Tine 
ceru-ntreg, Isus! 

Sărbătoare dragă, 
Bucuria-n plin, 
Mângâierea-ntreagă 
Tu eşti pe deplin! 
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97. Tatăl nostru! 
(Matei 6, 9-13). 

O, Tată din Cerul Preasfânt, 
ajută-mi să fiu prin credinţă, 
un fiu credincios pe pământ, 
născut din Cereasca-Ţi Fiinţă! 

Sfinţească-se Numele Tău, 
în faptă, în gând şi-n simţire, 
păzeşte-mă Tu de cel rău, 
ca-ntreg să trăiesc în sfinţire! 

ATa-mpărăţie de Sus, 
să-mi umple şi inima-mi mică, 
ca trupul să-Ţi fie supus, 
în orice-ncercări, fără frică! 

Şi voia preasfântă a Ta, 
precum este-n Ceruri să fie, 
deplină şi-n inima mea, 
acuma şi-n veci de vecie. 

Dă-mi pâinea Cuvântului sfânt, 
ca viaţa cea nouă să-mi ţină, 
şi pâine să-mpart prin Cuvânt, 
la toţi cei flămânzi de lumină! 

O, iartă-mi greşelile-n veac, 
precum voi ierta pe oricine, 
şi chipul de lut să-l prefac, 
prin har ca să seamăn cu Tine! 

Să nu laşi să fiu ispitit, 
căci duhul minciunii e mare, 
în Tine să fiu ocrotit, 
în turnu-Adevărului tare! 

Oricând izbăveşte-mi din rău, 
viaţa şi fă-mi-o mai trează, 
şi Duhul Cuvântului Tău, 
s-o umple cu sfânta lui rază! 

C-a Ta este slava deplin, 
preasfântă e-a Ta-mpărăţie 
Părinte, eu Ţie mă-nchin 
şi Fiului Tău, pe vecie!... 
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98. Biserică!.. 

Biserică aleasă, 
Ierusalim iubit, 
eşti veşnică Mireasă, 
a Mielului slăvit. 
Cu preţul jertfei sfinte, 
cu sângele-l curat, 
c-o dragoste fierbinte, 
El Te-a răscumpărat! 

bis 

Biserică sfinţită, 
prin adevăr şi har, 
eşti Cale strălucită, 
spre veci fără hotar. 
Ca viaţa Ta senină, 
şi chipul Tău frumos, 
pe toţi, din fund de tină, 
să-i tragă spre Hristos! 

Biserică curată, 
Crin alb şi nepătat, 
cu haină luminată, 
Hristos Te-a-nveşmântat. 
Ca viaţa Ta de soare, 
s-atragă pe deplin, 
pe toţi aceia care 
smeriţi la viaţă vin! 
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Biserică iubită, 
eşti UNA pe pământ, 
din mulţi alcătuită, 
născuţi din Duhul Sfânt. 
Toţi cei ce cu credinţă, 
chemarea-Ţi vor primi, 
în dulcea Ta Fiinţă, 
fiinţa-şi vor topi! 

Biserică străină, 
prin lumea cea de az, 
Tu n-ai aici hodină, 
ci chinuri şi necaz. 
Dar spinii suferinţii, 
din lupte şi furtuni, 
sunt semnul biruinţii 
cu albele-i cununi! 

Biserică slăvită, 
neam sfânt şi-mpărătesc, 
eşti pururi fericită, 
pe Scaunul ceresc! 
- Câţi au credinţă tare, 
toţi cei răscumpăraţi, 
sunt nemul sfânt şi mare 
de preoţi şi-mpăraţi. 

Biserică-nţeleaptă, 
Tu Adevăr preasfânt, 
cuvântul Tău îndreaptă 
pe toţi înspre Cuvânt! 
Căci în Cuvânt e viaţa 
şi dragostea - oricând 
El luminează faţa 
oricui, şi-l face blând! 

Biserică divină, 
Tu soare-n veci nestins, 
lumină din Lumină 
în Tine s-a aprins. 
Şi-ntreaga veşnicie 
vei străluci frumos, 
pe Tronu-mpărăţiei, 
alături de Hristos! 



99. învată-mă s-ascult Cuvântul... 
"Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale şi nu spre câştig." 

(Psalm. 119, 36). 

învaţă-mă s-ascult Cuvântul, 
Stăpânul meu preabun, 
chiar de s-ar despica pământul, 
şi furios ar bate vântul, 
învaţă-mă s-ascult Cuvântul, 
şi Lui să mă supun! (bis) 

învaţă-mă Lucrarea-Ţi toată, 
şi-ntreg să fiu în ea, 
dă-mi o cunoaştere curată, 
de rătăcire dezlegată, 
învaţă-mă Lucrarea-Ţi toată, 
- să nu-mi fac voia mea! 

învaţă-mă să fiu statornic, 
în rânduirea Ta, 
fă-mi sufletul mereu mai dornic, 
în ascultare tot mai spornic, 
învaţă-mă să fiu statornic, 
şi să rămân aşa! 

Invaţă-mă deplin iubirea, 
păzeşte-mă de rău, 
să-mi înoieşti prin ea simţirea, 
spre Tine să-mi îndrepţi privirea. 
Invaţă-mă deplin iubirea, 
şi Adevărul Tău! 

în toate să mă-nveţi pe mine,! 
Stăpânul meu Ceresc, 
căci numai învăţat de Tine, 
pricep ce-i rău şi ce e bine, 
pricep Scripturile divine, 
şi ştiu cum să trăiesc! 
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100. Biruitor sunt... 
"în toate...suntem mai mult decât biruitori, 

prin Acela care ne-a iubit.'' (Rom.8, 37). 

Biruitor sunt prin credinţă, 
oând ea mă biruie mereu, 
cu cât îmi umple-a mea fiinţă, 
cu-atât voi birui în greu. 

Biruitor sunt prin răbdare, 
când ea mă biruie oricând, 
când Golgota mi-e scut şi soare, 
voi fi şi răbdător şi blând! 

Ref. 

Să mă las biruit de lumina 
şi-adevărul Cuvântului scris, 
căci atunci biruinţă deplină, 
voi avea, o, Isus - cum ai zis! 

Biruitor e Adevărul 
în mine, când m-a biruit, 
când neschimbat nici cât e părul, 
eu îl păstrez pân-la sfârşit! 

Biruitor sunt prin iubire, 
când ea mă biruie deplin, 
cu cât îmi umple-a mea simţire, 
cu-atât mă face mai divin! 

Biruitor eu sunt prin Tine, 
Mântuitorul meu Ceresc, 
căci biruinţa Ta în mine, 
îmi dă puteri să biruiesc! 
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