
Să fiu sădit în veşnica Grădină, 
pe malul râului cu Apă vie, 
din sevă de-Adevăr şi de Lumină (bis) 
să-mi trag deplin şi viaţă şi tărie! 

Să fiu finic cu frunza veşnic verde, 
cu roade-n Soarele Dreptăţii coapte, 
privirea Lui de aur să-mi dezmierde 
făptura mea - că-n lume-i miez de noapte! 

Sub mâna Grădinarului - în pace, 
să mă supun, să-mi curăţească toate 
mlădiţele uscate şi sărace, 
să pot rodi mai mult - cât El socoate! 

Iar roadele de viaţă dătătoare, 
crescute-n har şt-n a iubirii lege, 
să fie zilnic mai atrăgătoare, 
să placă tuturor a le culege! 
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252. Prin lume trec străin.. 
"Căci n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem in căuta

rea celei viitoare." (Evrei 15, 14). 

Prin lume trec străin, 
cu doru-n suflet pară, 
şi păşesc spre-o altă 
fericită Ţară! 

Frumoaâă de nespus, 
e Ţara pregătită, 

Ref- de Domnul meu Isus, 
prin Jertfa Lui slăvită! 

Credinţa-mi este drum, 
iar dragostea lumină, 
şi păşesc spre dulcea 
Ţară-n veci senină! 

Privirea azi mi-o ţin 
nainte îndreptată, 
şi păşesc spre Tine 
Ţară minunată! 

Ce taine, ce lucrări 
adânci a-măreţiei, 
Tu le ai gătite 
Ţară-a bucuriei!... 

O, Doamne, dă-mi puteri 
s-alerg cu dor fierbinte, 
ca s-ajung în Ţara 
harurilor sfinte! 
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251. Să fiu sădit... 
"El este ca un pom sădit lângă un izvor cu apă..." 

(Psalm. 1, 3). 



253. O trâmbiţă să fiu. 

O trâmbiţă să fiu, cu glas de-aramă, 
a Adevărului divin şi-etern, 
şi noaptea de minciună, fără teamă (bis) 
s-o biruiesc - lumină să aştern! (bis) 

O trâmbiţă, o trâmbiţă să fiu 
spre slava Dumnezeului cel Viu! 

Să spun mai desluşit mereu, chemarea 
la lupta sfântă-a Domnului Hristos, 
să pregătesc poporului intrarea 
în Canaanul harului frumos! 

Să cadă zidurile întărite 
a-lerihonului, cu larg ecou, 
şi oşti vrăjmaşe, fie nimicite 
desăvârşit, de losua cel nou! 

O trâmbiţă să fiu, - să fiu scânteie, 
şi-un Ghedeon viteaz să fiu, 
să surp-nălţimi de Baali şi Astarteie, 
şi cultul lui lehova să-l re-nviu! 

Prin mine biruiască Adevărul 
lumina şi iubirea cea de sus, 
fiinţa mea, deplin s-arate Cerul 
şi frumuseţea Blândului Isus! 



254. Harul Tău... 
"...Harul Meu Iţi este de ajuns,,. (2 Cor. 12, 9). 

Harul Tău, în grele clipe, 
Doamne mi-e de-ajuns, 
căci sub sfintele-i aripe, 
El mă ţine-ascuns! 
Sute de săgeţi aprinse 
de la cel mişel, 
toate-n har pieri-vor stinse, 
de mă-ncred în El. 

Harul Tău nu-l pot cuprinde, 
- e fără sfârşit -
inima de Cer mi-o prinde, 
mai desăvârşit. 
Şi rfii-o umple de putere 
să pot birui, 
şi ispită şi durere, 
tot ce va veni! 

>bis 

Harul Tău se înnoieşte 
zilnic - cum ai spus! 
Sufletul prin El primeşte, 
liniştea de Sus! 
Jertfa mulţumirii pline, 
- mirul ei sfinţit -
o ridic smerit spre Tine, 
Domnul meu iubit! 

Tu-mi eşti sfântă Moştenire, 
Harul mi Te-a dat, 
şi-n eternă fericire, 
sunt înveşmântat! 
Laude şi osanale 
Ţie-Ţi cânt mereu, 
pentru darurile Tale, 
Dumnezeul meu! 
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255. Te caut!.. 

Te caut, Te caut, Isuse, 
din zori în amurg, 
cu doruri ce curg 
spre Tine în valuri nespuse, 
ca apa de munte în clocot, 
ca ploaia de vară în ropot, 
ca zborul soliei de clopot, 
aşa eu Te caut, Isuse!... 

Cu cât eu Te caut pe Tine, 
cu-atâta mai mult, 
doresc să-Ţi ascult, 
chemările Tale divine! 
Căci cine-ar putea vreodată 
cuprinde Fiinţa Ta toată, 
în taine de soare-mbrăcată? 
- De-aceea Te caut pe Tine!... 

C-o râvnă mai vie, mai caldă, 
întruna Te cat, 
deşi Te-am aflat, 
şi sufletu-n Tine se scaldă! 
Cum floarea-nsetează de soare, 
cum cerbul doreşte izvoare, 
aşa este-a mea căutare, 
mereu mai curată, mai caldă! 

In Tine-mi găsesc liniştire, 
şi sufletul meu, 
primeşte mereu, 
comori de-adevăr şi iubire!... 
Te caut Izvor al cântării, 
lumină în noaptea-ntristării, 
doresc frământarea căutării, 
că-n ea-i doar a mea liniştire!... 
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256. Fericirea mea... 
"...Cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de 

Dumnezeu." (Psalm. 73. 2). 

Fericirea mea curată, 
Dumnezeul meu, 
e să-mi am apropiată 
inima mereu, 

de Fiinţa Ta slăvită, 
- univers de jar -
ca să fie mistuită 
pe-al iubirii-altar. 

Să Te pot adânc pătrunde 
ca să-Ţi înţeleg 
strălucirea care-ascunde 
adevăru-ntreg! 

Treptele luminii Tale 
zilnic să le sui, 
pe cărarea de petale 
albe-a-Harului. 

Ca Lucrarea mântuirii 
să sporeasc-apoi 
roadele desăvârşirii 
vieţii celei noi. 

Fericirea mea curată, 
Dumnezeul meu, 
este inima-mi predată 
Dragostei mereu! 
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257. Doamne, Tu mă vezi... 

Doamne, Tu mă vezi, ştii ce greu 
îmi apasă azi duhul meu! 
Ştii c-ai mei vrăjmaşi mă pândesc 
şi cu-a-lor săgeţi mă lovesc! 

Dar în harul Tău mă încred, 
şi-adevărul sfânt eu îl cred. 
Să nu cad acum obosit, 
când mai furios sunt lovit! 

Mulţumesc adânc şi mă-nchin 
Ţie, Domnul meu, pe deplin, 
că nu pierd aici nici un păr, 
Tu mă ţii prin har şi-adevăr! 
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258. Fericit în veci e omul 

Fericit în veci e omul, 
ce trăieşte prin credinţă, 
şi deplin se-ncrede-n Domnul 
cu întreaga lui fiinţă! 

Fericit e când ascultă 
sfânta Lui învăţătură, 
şi nu schimbă nici o iotă 
de cum scrie la Scriptură! 

Fericit e în nădejde 
şi-n văpaie de iubire, 
aşteptând cu dor fierbinte 
strălucita Lui venire! 

Fericit e viaţa toată, 
fericit în veşnicie, 
fericit în suferinţă, 
fericit în bucurie! 
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259. Ciocârlii zglobii 
- pentru copii -

Ciocârlii zglobii 
urcă în tării, 
ca să spună Celui Sfânt 
laudă prin cânt. 
Doar acolo sus 
pot cânta nespus. 
Să-nvăţăm şi noi, copii, 
de la ciocârlii: 

Ref. 

Să cântăm frumos, 
Domnului Hristos, 
gândul să-l-nălţăm de jos, 
pentru-un cânt frumos! 

Ciocârlii zglobii 
din câmpii şi vii, 
zboară-nalt şi-n cânt mereu, 
pentru Dumnezeu. 
Glasul ce li-i dat 
e pentru cântat. 
Să-nvăţăm şi noi copii, 
de la ciocârlii: 
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260. Te chem cu dor, Isuse.. 

Te chem cu dor, Isuse, 
şi-aştept răspunsul Tău, 
o, vin şi ne ridică (bis 2) )^- s 

din veacu-acesta rău! 

Cu toţi ai Tăi din lume 
- acei ce Te-au primit -
unesc cu ei chemarea: 
o, vin, Isus iubit! 

Povara suferinţei 
şi dorul ca să vii, 
îmi copleşesc fiinţa 
şi strig: să nu-ntârzii! 

Te chem, Te chem, Isuse, 
şi ştiu că vei veni; 
Te-aştept cu doru-n suflet 
în fiecare zi! 
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261. Isuse, Te rugăm!. 

Isus, Te rugăm acum, 
ascultă-ne mâhnirea, 
căci tot mai greu e-al nostru drum 
prin lumea care zace-n fum, 
să nu ne piardă-n praf, şi-n scrum, 
adu-ne izbăvirea! 

îţi mulţumim de-al Tău Cuvânt, 
ce ni l-ai dat lumină, 
ca să ne-arate pe pământ 
că totu-i goană după vânt, 
că-i trud-amară şi frământ, 
că nu-i aici hodină! 

Ajută-ne ca să privim 
făgăduinţa-Ţi vie, 
că-n Tine credem - şi trăim 
Cuvântul sfânt. Prin el noi ştim 
că Locul Slavei moştenim, 
cu Tine pe vecie! 
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262. Focul dragostei.. 

Focul dragostei de Sus, 
mai deplin (bis) 
ne dă chipul lui Isus, 
cristalin, (bis) 
Şi lumina-l de topaz 
mai frumos, (bis) 
se revarsă pe obraz, 
maiestuos, (bis) 
Azi cu sufletu-n cântări 
lăudăm (bis) 
Templul marii îndurări, 
unde stăm. (bis) 
Celui mai presus de zări, 
ne-nchinăm. 

314 

263. Biruieşte-mi fiinţa 

Biruieşte-mi fiinţa, 
să-Ţi pot sluji mai sfânt! 
înnoieşte-mi credinţa, 
prin viul Tău Cuvânt! 

Biruieşte-mi puterea 
din firea mea de lut, 
să se vadă-nvierea 
ce-n mine ai făcut! 

Doamne, când mă biruieşti, 
sunt întreg lumină, 
Tu, prin mine străluceşti, 

Ref. cu putere plină! 
Voia Ta atunci e steag 
înălţat în mine, 
şi Te am mai viu, mai drag 
mai deplin pe Tine! 

Biruieşte-mă-n toate, 
Stăpânul meu Divin, 
ca fiinţa-mi s-arate 
că sunt al Tău deplin! 
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264. Isuse, eşti cu mine 

cro - ti - tă să n'a-jung sub 

Isuse, eşti cu mine, 
eşti Adăpostul meu, 
şi-n orişice furtună 
mă linişteşti mereu! j bis 

Corăbioara vieţii, 
pe marea lumii az' 
de Tine-i ocrotită 
să n-ajung sub talaz! 

Tu eşti Atotputernic, 
Tu m-ai răscumpărat, 
eu sunt al Tău de-a pururi, 
prin harul ce mi-ai dat! 

îţi mulţumesc, Isuse, 
Ţi-aduc cu duh senin, 
o jertfă de-nchinare 
acum şi-n veci, amin! 
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265. Treaz să păstrezi 

Treaz să păstrezi 
sufletul meu, 
Tu să-l aşezi 
proaspăt mereu 
în via Ta, 
sfânt lucrător 
să-Ţi poată da 
rod mai cu spor! 

Doamne, doresc 
harul preasfânt, 
să Ţi-I vestesc 
viu pe pământ! 
Cântec senin, 
neîntinat, 
Ţie-Ţi închin 
înflăcărat! 
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266. Cu cheia credinţei. 

Cu cheia credinţei descui 
a cerului poartă, 
şi-n toate splendorile lui 
pe mine mă poartă. 

Mă plimbă-n cămări de smarald 
cu stropi de rubine, 
- Isuse-n lumină mă scald 
alături de Tine. 

Palatele-ntregului har 
deschise-mi sunt toate, 
şi sori de iubire-mi răsar, 
prin sfânta Cetate... 

O, cheie-a credinţei de sus, 
o, scut al tăriei, 
prin tine mă face Isus 
un fiu al veciei. 
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267. Mai albă ca neaua 

Mai albă ca neaua-nsorită 
să-ţi fie mereu viaţa ta, 
comoara de har fericită, 
s-o poată deplin arăta. 

Mai tare ca stânca de munte 
să-ţi fie credinţa oricând, 
şi vânturi şi valuri să-nfrunte, 
aceeaşi Solie purtând. 

Mai vie nădejdea, mai plină 
să-ţi fie în lupta cea grea, 
şi pacea adâncă, divină, 
în suflet adânc să ţi-o dea. 

Mai mult decât soarele-n slavă 
fierbinte iubirea s-o ai, 
topindu-te-n sfânta ei lavă, 
să poţi tuturora s-o dai... 

Acestea-ţi doresc preaiubite... 
- Şi Domnul cel bun şi-ndurat, 
să-ţi dea mult mai mult...strălucite 
şi roade şi har nesecat. 
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268. Prin glasul Cărţii 

Prin glasul Cărţii sfinte 
sfinţit sunt pe cărare, 
prin el primesc puterea 
Credinţei sfinţitoare. 

Prin glasul Cărţii vieţii 
viaţa-mi se-noieşte, 
şi-n faţa suferinţei 
Nădejdea mea sporeşte. 

Prin glasul Cărţii păcii 
şi-a dragostei divine, 
mai viu, Isus, se-aprinse 
Iubirea mea de Tine. 

Şi tot ce am, o, Doamne, 
e-n Cartea Ta divină, 
prin tainica ei slovă 
păstrat sunt în lumină. 
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269. Ai pătimit cumplit, Isuse 

Ai pătimit cumplit, Isuse, 
atunci când ne-ai răscumpărat! 
a noastre fărdelegi nespuse (bis) 
prin sfântu-Ţi sânge le-ai spălat! (bis) 

De sete, gura-Ţi era arsă, 
şi trupu-n răni Ţi-era-nvelit! 
Ca vina să ne fie ştearsă, 
ce mult şi-adânc ai pătimit! 

A trebuit să treci prin moarte, 
să poţi ca să ne-nvii pe noi, 
s-avem de harul vieţii parte, 
şi-n ceruri să ne duci apoi! 

îţi mulţumim cu închinare, 
Isuse, pentru jertfa Ta, 
prin ea, la Dumnezeu intrare 
avem, pe veci în slava Sa! 
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270. Adu-ne-al izbăvirii har 

Adu-ne-al izbăvirii har, 
din grota asta de amar, 
să Te slăvim sub soare plin, (bis 2) 
Isus, Mântuitor Divin! 

Şi Tu ai fost într-un mormânt, 
Mântuitorul nostru Sfânt. 
Tu ştii ce-nseamn-a fi-ncuiat, 
paharu-acesta l-ai gustat! 

Dar Tu mormânt-ai biruit, 
din el ai înviat slăvit, 
de-aceea poţi să ne dezlegi, 
căci numai Tu ne înţelegi! 

îţi mulţumim că ne vei da 
şi nouă izbăvirea Ta, 
cu-ncredere o aşteptăm! 
Şi-acum şi-atunci Te lăudăm! 
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271. Răsună cântecul.. 

Răsună cântecul de slavă Ţie, 
de-aici de jos din cel mai greu mormânt, 
cu trupu-n chin, cu duhu-n bucurie, 
Te laud, Doamne, Tatăl meu Preasfânt! 

Când deznădejdi se năpustesc spre mine, 
şi totul pare mai întunecos, 
ştiu, prin credinţă, că eu sunt cu Tine, 
şi Tu-mi trimiţi un har mai luminos! 

Dreptatea Ta va fi biruitoare, 
şi adevărul sfânt mai strălucit, 
Tu vei aduce-un timp de sărbătoare, 
iar planul celui rău va fi zdrobit! 

îţi mulţumesc de-a Ta făgăduinţă, 
o, Dumnezeul meu Cel Minunat! 
îţi-nalţ acum cântări din suferinţă, 
căci totul este harul Tău bogat! 
Prin cruce ştiu c-ajung la biruinţă. 
Fii lăudat, în veci fii lăudat! 
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272. Frumoasă dragoste... 
Text:T.D. 

Frumoasă dragoste dintâi, 
numai odată eşti în viaţă, 
dar cât de scumpă ne rămâi, 
frumoasă dragoste dintâi! (bis 1) 

Credinţă dar dumnezeiesc, 
doar una poţi să fii pe lume, 
când toji ai tăi la fel trăiesc, 
credinţa dar dumnezeiesc! 

Nădejde har nepreţuit, 
doar tu eşti unica avere, 
când tot ce-avem s-a nimicit, 
nădejde har nepreţuit! 

Frumoase feţe-a lui Hristos, 
doar voi daţi veşnic strălucire, 
când staţi pe chipul credincios, 
frumoase feţe-a lui Hristos! 

Isuse, Doamne, Te rugăm, 
păstrează-ni-le-n veci curate, 
ca-n totul noi să-Ţi semănăm, 
Isuse, Doamne, Te rugăm! 

324 

273. O, Ceresc şi Bun Părinte...*) 
Text.T.D. 

Trad. din I. maghiară 
Andantino f?\ 

O, Ceresc şi Bun Părinte, 
dulce Dumnezeul meu, 
văd că piere-n lume totul, 
numai Tu-mi rămâi mereu. 
Sufletul meu Te doreşte, 
Tu eşti viaţa pentru mine, 
şi-aştept toată mântuirea, 
Doamne numai de la Tine! 

Cum pe-o floare vestejită, 
roua o învie iar, 
harul Tău mi-alină-n suflet, 
răni ce-au sângerat amar! 
Mai uşoară-mi simt povara, 
când m-aplec la rugăciune, 
şi când tot ce mă apasă, 
Ţie Doamne, pot a-Ţi spune! 

Orice bucurii în viaţă, 
numai de la Tine-mi vin, 
de aceea pentru toate, 
Ţie-Ţi mulţumesc deplin! 
Lacrimile mulţumirii, 
strălucind pe-a mea privire, 
sunt a marelui Tău Nume, 
slavă şi mărturisire! 

Eu aşa de slab sunt Doamne, 
aripile-mi obosesc, 
totuşi să mă nalţ spre Tine, 
din tot sufletul doresc! 
O, ceresc şi bun Părinte, 
fii nedespărţit de mine, 
vreau cât mai trăiesc viaţa, 
s-o trăiesc doar pentru Tine! 

*) După o veche melodie reformată. 
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274. Noi suntem.. 

Noi suntem ostaşii credinţii, 
în Tatăl Preasfânt Dumnezeu, 
precum au trăit-o părinţii, 
urmând al Scripturii credeu! 

Lucrând şi luptând cu credinţă, 
gătim viitorul frumos, 
urmând-o cu-ntreaga fiinţă, 
slujim şi vestim pe Hristos! 

Noi suntem ostaşii nădejdii, 
puternice-n Domnul Isus, 
statornici în orice primejdii, 
nălţăm steagul Lui tot mai sus. 

Luptând şi lucrând cu nădejde, 
gătim viitorul frumos, 
un gând fericit ne-ntăreşte, 
slujim şi vestim pe Hristos! 

Noi suntem ostaşii iubirii, 
adusă de Duhul cel Sfânt, 
şi ducem solia-nfrăţirii, 
la toţi în Hristos pe pământ! 

Lucrând şi luptând cu iubire, 
gătim viitorul frumos, 
grăbind fericita-nfrăţire, 
slujim şi vestim pe Hristos! 
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275. Numele Tău. 

Numele Tău e minunat, 
o, Doamne Sfânt şi Mare, 
e-al cerurilor nesecat, 
Izvor de desfătare. 
Mereu mai nou, mai sfânt, mai nalt, 
Izvor de desfătare! 

Slăvit în veşnic cânt, 
e Numele Tău sfânt, 

R e f - înalt şi negrăit Cuvânt, 
e Numele Tău sfânt, sfânt, sfânt! (bis) 

Numele Tău dumnezeiesc, 
e Taină şi Lumină, 
nici îngerii nu Ţi-I rostesc, 
ci cântă şi se-nchină. 
Când Ţi-L aud rostit în Cer, 
toţi îngerii se-nchină! 

Numele Tău e strălucit, 
e-al Cerurilor Soare, 
e pace sfântă, negrăit 
de-adânc odihnitoare; 
Eternă pace, negrăit 
de-adânc odihnitoare! 

Numele Tău nebănuit, 
e-avânt şi tinereţe, 
e Paradisul nesfârşit, 
de cânt şi frumuseţe, 
din care vecii curg spre veci 
în cânt şi frumuseţe! 

Numele Tău Preafericit 
e şoaptă şi-alipire, 
unire de nebiruit, 
cu veşnica iubire. 
Comoara celor cununaţi 
cu veşnica iubire. 
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276. Te preamărim pe Tine.. 

Te preamărim pe Tine Tatăl, 
Ceresc şi Unic Dumnezeu, 
Cel Căruia se-nchină toate, 
oştirile cereşti mereu! (bis) 

Te preamărim, 
şi ne-nchinăm, 
şi-n veci dorim 
să-Ţi înălţăm, 
mărire-n Cer şi pe pământ, 
Numelui Tău cel sfânt, sfânt, 
mărire Numelui Tău sfânt! 

Ref. 

sfânt, 

Te preamărim pe Tine Tatăl, 
Atotputernic şi slăvit, 
Cel Căruia îi cântă ceruri 
de Heruvimi necontenit!! 

Te preamărim pe Tine Tatăl, 
în care viaţa toţi ne-avem, 
căci bunătatea Ta ne ţine, 
cât Tu voieşti, atât suntem! 

Te preamărim pe Tine Tatăl, 
prin Fiul Tău Isus Hristos, 
căci El e slava Ta prin care, 
faci totul sfânt şi luminos! 

Te preamărim pe Tine Tatăl, 
prin Duhul Tău Ceresc şi Sfânt, 
căci Tu prin El ne dai viaţă, 
îndemn şi pază pe pământ! 

Te preamărim pe Tine Tatăl, 
chemând doritul veac divin, 
când Cerul şi pământul una, 
îţi vor cânta la fel, amin 
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277. Chiar dac-ar fi. 

Chiar dac-ar fi să-ndur din greu, 
dureri şi lanţuri, şi ruşine, 
ajută-mi Dumnezeul meu, 
să nu pot să mă las de Tine! (bis) [bis 

Chiar dac-ar fi să fiu răpit, 
şi-n noapte dus de mâini haine, 
oricât închis şi chinuit, 
să nu pot să mă las de Tine! 

Chiar dac-ar fi să mi se ia 
tot ce-am avut pe lângă mine, 
sărac şi gol de-aş rămânea, 
să nu pot să mă las de Tine! 

Chiar dac-ar fi să zac flămând, 
bolnav şi-uitat la uşi străine, 
lovit şi alungat, nicicând 
să nu pot să mă las de Tine! 

Chiar dac-ar fi cei dragi ai mei, 
răpiţi şi duşi de lângă mine, 
zdrobit de dorul după ei, 
să nu pot să mă las de Tine! 

Chiar dac-ar fi să ştiu că mor 
departe dus în zări străine, 
tânjind de-al casei mele dor, 
să nu pot să mă las de Tine! 

Chiar dac-ar fi să fiu ucis, 
de cei cu mâini de sânge pline, 
pân-la sfârşit să spun deschis, 
că nu pot să mă las de Tine! 

Iar după toate-acestea, Sus, 
tot ce-mi doresc eu de la Tine, 
e să se vad-atunci, Isus, 
că-i harul Tău - ce-n veci mă ţine! 
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278. Atunci când Te-am aflat. 

Atunci când Te-am aflat pe Tine, 
de toate eu m-am lepădat, 
eram în sfânta-mi sărăcie, 
dumnezeieşte de bogat! 

Atunci când Te-am aflat pe Tine, 
tot sufletul mi-era vrăjit 
plângeam ca-n cea mai grea durere, 
atât eram de fericit! 

Atunci când Te-am aflat pe Tine, 
aşa o zi de rând era, 
dar n-am pe lume sărbătoare, 
mai fericită decât ea. 

Atunci când Te-am aflat pe Tine, 
eram atât de vinovat, 
dar ca pe cel mai fără vină, 
aşa cu drag m-ai sărutat! 

Atunci când Te-am aflat pe Tine, 
nici nu simţeam că merg pe jos, 
părea că zbor prin întuneric, 
atât era de luminos! 

Atunci când Te-am aflat pe Tine, 
al primăverii vis era, 
dar ca-ntr-un mijloc greu de iarnă, 
atât belşug de flori ningea! 

Atunci când Te-am aflat pe Tine, 
eu m-am simţit că sunt bogat, 
dar nici atunci, nici azi Isuse, 
nu ştiu cât sunt cu-adevărat! 
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279. Ajută-ne să Te iubim. 

Ajută-ne să Te iubim, 
Cerescul nostru Tată, 
chiar dac-ar fi să nu primim, 
în veac nici o răsplată. 

Să credem în puterea Ta, 
adânc cum ni se spune, 
chiar dacă nu ni-i asculta, 
nicicând vreo rugăciune! 

Să ţinem sus Cuvântul Tău, 
în crâncena-ncercare, 
chiar dacă ne-ar lovi cel rău, 
cu ură şi mai mare! 

Să nu ne îndoim deloc 
în şi mai grea ispită, 
s-avem când vom ieşi din foc 
o faţă strălucită. 

Şi astfel zilnic preschimbaţi, 
din bine în mai bine, 
s-atingem slava înfiaţi, 
având un chip cu Tine! 

331 



280. A sosit.. 

A sosit, a sosit izbăvirea, 
s-a sfârşit, s-a sfârşit chinul greu, 
să nălţăm, să nălţăm mulţumirea, 
ne-a scăpat, ne-a scăpat Dumnezeu! 

Mulţumim, mulţumim numai Ţie, 
, Doamne sfânt, Doamne sfânt şi-ndurat, 

^ e ne-nchinăm, ne-nchinăm pe vecie, 
numai Tu, numai Tu ne-ai scăpat! 

A sosit , a sosit biruinţa, 
a căzut, a căzut lanţul jos, 
s-a sfârşit, s-a sfârşit suferinţa, 
să-nălţăm, să-nălţăm pe Hristos! 

S-a sfârşit, s-a sfârşit înoptarea, 
am ieşit, am ieşit din mormânt, 
să-nălţăm, să-nălţăm toţi cântarea, 
ne-a scăpat, ne-a scăpat Duhul Sfânt! 

A sosit, a sosit strălucirea, 
s-a sfârşit, s-a sfârşit noaptea grea, 
până-n veci, până-n veci mulţumirea, 
Celui Sfânt, Celui Sfânt vom nălţa! 
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281. Voi cei adânc căzuţi în patimi. 

Voi cei adânc căzuţi în patimi, 
ce vreţi iertarea s-o aflaţi, 
de şapte ori spălaţi în lacrimi, 
de Domnul să v-apropiaţi! 

Voi care-n dulce părtăşie, 
cu Dumnezeu vreţi să intraţi, 
cu teamă sfântă-n curăţie, 
de şapte ori să vă spălaţi! 

Veniţi spre El în duh cucernic 
şi-n gând curat de orice fel, 

e ' căci Dumnezeu e-Atotputernic, 
şi-nfricoşat de Sfânt e El! 

Voi care vreţi a Lui vestire, 
în lume s-o mărturisiţi, 
de şapte ori pe zi-n sfinţire, 
să vă spălaţi şi-apoi vorbiţi! 

Voi toţi cei care cu credinţă, 
vreţi Lui să vă mărturisiţi, 
de şapte ori în pocăinţă, 
să vă spălaţi şi-aşa veniţi! 

Voi care-n slujba Lui divină, 
doriţi pe veci să vă predaţi, 
de şapte ori pe zi-n lumină, 
fiinţa-ntreagă v-o spălaţi! 
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282. O, noi ne-am bizuit pe Domnul.. 

O, noi ne-am bizuit pe Domnul, 
de-aceea nu ne-a biruit, 
nici vântul când vuia puternic, 
nici valul când izbea cumplit. 

Bizuiţi-vă pe Domnul, 
toţi ai Lui în orice fel, 

Rpf 
c căci în El au biruinţă, ) b i 

câţi se bizuiesc pe El. ) 
O, noi ne-am bizuit pe Domnul, 
de-aceea-n noaptea cea mai grea, 
purtam în suflet strălucirea, 
luminii ce se-apropia. 

O, noi ne-am bizuit pe Domnul, 
de-aceea când zdrobiţi păream, 
spre fericita izbăvire, 
adânc încrezători priveam! 

O, noi ne-am bizuit pe Domnul, 
de-aceea-n nopţi de suferinţi, 
senini trăiam înflăcărarea, 
cântării marii biruinţi. 

O, noi ne-am bizuit pe Domnul, 
de-aceea azi cântăm aşa, 
din toată inima slăvindu-l 
puterea şi iubirea Sa. 
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283. Noi suntem martori. 

Noi suntem martori că Hristos, 
e Dumnezeu, cu Tatăl UNA, 
adevărat şi credincios, 
şi-Atotputernic totdeauna! 

Cei ce-au trăit, cei ce-au văzut, 
sunt martori vrednici de crezut, 

R e f • c-adevărat şi credincios, 
Mântuitor e-n veci Hristos! 

Noi suntem martori căci am fost, 
în loc de moarte şi pierzare, 
şi L-am căutat de Adăpost, 
şi braţul Lui ne-a dat scăpare! 

Noi suntem martori c-am trecut, 
prin greutăţi nemaitrăite, 
şi L-am chemat şi l-am văzut, 
puterea mâinii Lui slăvite! 

Noi suntem martori pentru voi 
şi pentru Domnul pe vecie, 
o, fie-n ziua de apoi, 
slăvită-această mărturie. 
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284. Voi care-aţi fost adânc legaţi... 

Voi care aţi fost adânc legaţi, 
şi Dumnezeu v-a dat scăpare, 
voi pân-la moarte-l datoraţi, 
recunoştinţa cea mai mare! 

O, nu uitaţi, o, nu uitaţi, 
ce l-aţi promis, ce-l datoraţi, 
pliniţi al vostru legământ, 
căci Dumnezeul vostru-l sfânt! 

Voi care L-aţi chemat în greu, 
şi El va scos din suferinţă, 
voi până-n veci lui Dumnezeu, 
îi datoraţi recunoştinţă! 

Atât de-adânc căzuţi eraţi, 
când El v-aduse izbăvire, 
azi El aşteaptă, nu uitaţi, 
întreaga voastră dăruire! 

O, nu uitaţi ce l-aţi promis, 
când L-aţi rugat în strâmtoare, 
El Şi-a-mplinit Cuvântu-I scris, 
dar cum vi-l împliniţi voi oare?... 

285. Când gânduri negre 

Când gânduri negre mă frământă, 
când temeri grele mă-nspăimântă, 
când răni adânci îmi sângerează, 
când stinsă-mi pare orice rază, 
când mi-arde inima-n suspine, 
Isuse-ntoarce-mă spre Tine! 

Căci de-mi răsai, 
lumină-mi dai, 
şi-un dulce-alin, 

Refmi-aduci în chin; 
din orice greu mormânt mă-nvii, 
Isuse când la mine vii! 

Când plâng cu lacrimi prea amare, 
când greul prea nenvins îmi pare, 
când tot ce-am scump mi se va duce, 
când singur voi zăcea sub cruce, 
când prea zdrobit e duhu-n mine, 
Isuse-ntoarce-mă spre Tine! 

Când prea adâncă simt durerea, 
când prea secată mi-e puterea, 
când tot ce-am drag o să se piardă, 
când vor lovi cei ce dezmiardă, 
nenfrânt mă nalţă din ruine, 
Isuse-ntors pe veci spre Tine! 
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286. Hristos ne-a adus... 

i 

Hristos ne-a adus biruinţa, 
prin Numele Lui strălucit, 
cântaţi-l cu toată fiinţa, 
în veci fie El preamărit! 

R 
e 
f 
r 
e 
n 

Isus 
mai presus, 
slavă Ţie, 
cu-avânt, 
neînfrânt, 
Ţi-nălţăm, 
căci Sus, 
toţi am pus, 
pe vecie, 
un sfânt, 
legământ 
să-Ţi urmăm! 

Hristos ne-a adus învierea, 
când noi toţi zăceam ca-n mormânt, 
cântaţi-l, cântaţi-l puterea, 
şi-al Lui minunat Nume sfânt! 

Hristos ne-a adus izbăvirea, 
când noi toţi eram greu legaţi, 
cântaţi-l, cântaţi-l mărirea, 
şi Numele Lui lăudaţi! 
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287. Ce-adânc mă mângâi. 

Ce-adânc mă mângâi Tu Părinte, 
când noaptea îmi îndrept spre Tine, 
fiorul inimii fierbinte, 
de unda lacrimilor line! 

Ce-adânc mă mângâi Tu când zorii, 
zâmbesc pe-a zilei albă faţă, 
când noul har îmi dă fiorii, 
curaţi ai dragostei de viaţă! 

Ce-adânc mă mângâi Tu când toate, 
cărările îmi par închise, 
şi-n clipa următoare poate, 
văd zarea luminându-mi-se! 

Ce-adânc mă mângâi Tu când seara, 
cu genele înrourate, 
îşi pleacă fruntea lin povara, 
pe mâinile împreunate! 

Ce-adânc mă mângâi Tu oriunde 
şi orişicând mă-ndrept spre Tine, 
căci viaţa-ntreagă mi-o pătrunde 
fiorii liniştii divine. 
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288. Îndură-Te. o, Doamne.. 

Indură-Te, o, Doamne, 
de toţi ai Tăi mereu, 
dar şi mai mult Te-ndură, 
de cei ce plâng mai greu! 

Aproape fii, o, Doamne, 
de toţi cei asupriţi, 
dar fii şi mai aproape 
de cei mai greu loviţi! 

Şi caută-i o, Doamne, 
pe toţi câţi sunt pierduţi, 
dar şi mai mult pe-aceia, 
ce-s mai adânc căzuţi! 

Şi mângâie-i cu milă, 
pe câţi sunt amărâţi, 
dar şi mai mult să-i mângâi, 
pe cei mai doborâţi! 

Pe toţi ascultă-i Doamne, 
şi-ajută-i Tu degrab, 
dar şi mai mult pe-acela 
mai încercat şi slab! 

De Tine toţi au lipsă, 
dar dintre toţi câţi pier, 
mai mult au cei ce singuri, 
şi-nstrăinaţi Te cer. 
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289. îndreaptă-mi inima.. 

îndreaptă-mi inima spre Tine, 
în orice clipă de durere, 
aceasta fi-va pentru mine, 
izvorul unic de putere! 

îndreaptă-mi inima spre Tine, 
în orice zi de bucurie, 
aceasta-i taina ce-mi va ţine, 
viaţa-n har şi-n curăţie! 

Indreaptă-mi inima spre Tine, 
în anii grei de încercare, 
aceasta-mi va păstra-n suspine, 
nădejdea-n slava viitoare! 

Indreaptă-mi inima spre Tine, 
Isuse-ntreaga mea viaţă, 
căci harul şi puterea-mi vine, 
doar când rămân în sfânta-Ţi Faţă! 
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290. Sfinte Tată.. 

Sfinte Tată bun şi blând, 
Ţie ne rugăm, nălţând, 
printre lacrime fierbinţi, 
ale inimii dorinţi! 
Prin smerite rugăciuni, 
ale vieţii slăbiciuni, 
şi-n potir de legământ, 
dorul îndreptării sfânt! 

Căci ne doare-adânc şi-amar, 
vorba multă fără har, 
rugăciunea fără foc, 
slujba fără duh deloc; 
părtăşia fără dor, 
dragostea fără fior, 
bucuria fără cânt, 
viaţa fără Duhul Sfânt! 

Doamne-ndură-Te şi fă-i 
plini de har pe toţi ai Tăi, 
dă-ne-un duh ascultător, 
cald şi blând şi răbdător; 
mai fierbinte să iubim, 
mai adânc să ne smerim, 
mai din plin trăind ce ştim, 
ca să fim cum ne numim! 
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291. Eu nu ştiu, Doamne. 

Eu nu ştiu, Doamne, unde încă 
îmi vei mai duce paşii mei, 
dar ştiu că Tu poţi fi oriunde, 
lumină sfântă pentru ei! 

bis 

Eu nu ştiu câte noi primejdii, 
m-aşteaptă-n calea mea de-acum, 
dar ştiu că Tu poţi fi-ajutorul, 
şi paza mea pe orice drum! 

Eu nu ştiu câte lacrimi încă, 
au să mai verse ochii mei, 
dar ştiu că Tu-mi poţi fi-alinare 
şi mângâiere pentru ei! 

Eu nu ştiu Doamne de câţi prieteni, 
şi fraţi mai pot fi părăsit, 
dar ştiu că Tu rămâi cu mine, 
însoţitor nedespărţit! 

Eu nu ştiu câte noi ispite, 
vor mai veni în calea mea, 
dar ştiu că-n Tine biruinţă, 
şi izbăvire pot avea! 

Eu nu ştiu câte jertfe încă, 
va trebui s-aduc din greu, 
dar ştiu că Tu-mi poţi da putere, 
să-mi urc deplin calvarul meu! 

Eu nu-mi ştiu, Doamne, viitorul, 
dar ştiu că el e-n mâna Ta, 
ajută-mi să nu uit aceasta, 
ca liniştit să-Ţi pot urma! 
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292. Suind.. 

Suind din nou pe-un vechi urcuş, 
port jertfe noi spre-un vechi altar, 
cu rane noi de vechi cătuşi, 
nalţ încă-un stâlp pe-un sfânt hotar! 

Eben-Ezer! - Ajuns aici, 
privesc tot lungul drum trecut, 
ce paşi mărunţi, ce urme mici, 
ce-a trebuit şi ce-am făcut! 

Gândesc cu sufletul durut, 
la anii ce i-am risipit, 
cât am trăit din ce-am ştiut? 
Cât am ştiut din ce-am trăit! 

Cât am gândit din ce făceam? 
Cât am făcut din ce-am gândit? 
Cât am iubit din ce aveam, 
cât am avut din ce-am iubit?... 

Cât am trăit din ce-am crezut, 
cât am crezut din ce-am trăit? 
Cât am vorbit din ce-am făcut, 
cât am făcut din ce-am vorbit? 

La stâlpul meu de greu hotar, 
cad azi cu fruntea la pământ, 
nu-n cântec pun, ci-n plâns amar, 
Isuse noul legământ! 

Şi-aş vrea de-acum pân-la sfârşit, 
prin harul Tău dumnezeiesc, 
să pot trăi tot ce-am vorbit, 
să pot vorbi tot ce trăiesc! 

293. Singurătăţi. 

Singurătăţi şi-ndepărtări, 
mă-nchid ca-ntr-p cetate, 
şi-adesea printre negre zări, 
nici gândul nu-mi străbate! 

Dar când la Tine Doamne vin, 
uşor mi-e totul şi senin. 
Tu-mi schimbi în binecuvântări, 
singurătăţi şi-ndepărtări! 

Dezamăgiri şi-ndurerări, 
mă ard şi mă sfâşie, 
şi-n toate cele patru zări, 
văd numai vijelie. 

Dar când spre Tine Doamne vin, 
mi-e paşnic totul şi senin. 
Tu-mi schimbi în binecuvântări 
dezamăgiri şi-ndurerări. 

Neliniştiri şi-ameninţări, 
mă-nconjor ca o mare, 
şi cât privesc în depărtări, 
nu văd nici o scăpare. 

Dar când spre Tine Doamne vin, 
frumos văd totul şi senin, 
Tu-mi schimbi în binecuvântări, 
neliniştiri şi-ameninţări. 
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294. Faţa Ta.. 

Faţa Ta Isuse, când se va ivi, 
plânsul şi durerea ni se vor sfârşi; 
inima de cântec ni se va umplea, 
când o să răsară Doamne, Faţa Ta! 

Lumea astăzi cântă, veselă fiind, 
iar ai Tăi suspină, calea grea suind, 
dar curând acestea toate s-or schimba, 
când o să răsară Doamne Faţa Ta! 

Dă-ne Tu puterea harului mereu, 
cât străbatem valea plângerii cu greu, 
să păstrăm credinţa, să putem răbda, 
până-o să răsară Doamne Faţa Ta. 
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295. Faţa Ta. 

Faţa Ta Isuse, Soare fericit, 
mi-nsenină dulce sufletul zdrobit, 
îmi alungă noaptea suferinţii grea, 
când răsare dulce, Doamne, Faţa Ta. 

Faţa Ta Isuse când se va ivi, 
toată suferinţa ni se va sfârşi, 
inima de cântec ni se va umplea, 
când o să răsară dulce Faţa Ta. 

Faţa Ta Isuse mângâie-ntărind, 
inima ce plânge, calea grea suind, 
Tu în bucurie plânsul vei schimba, 
când o să răsară dulce Faţa Ta. 

Faţa Ta Isuse o slăvim răbdând, 
către ea cu lacrimi inima plecând, 
aşteptând lumina care ne-o vei da, 
când o să răsară dulce Faţa Ta. 

bis 
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296. Mărit fii Tu.. 

Mărit fii Tu Cel care dai 
lumină-oricărei dimineţi, 
şi care soarele-Ţi răsai, 
atât de blând şi de măreţ! 

Mărit să fii în veci mărit, 
pe|r Atotputernic Dumnezeu, 

c-atât de blând şi strălucit, 
în tot ce faci Te vezi mereu! 

Mărit fii Tu Cel care pui 
tărie-n braţul muncitor, 
şi faci să crească-urma lui, 
belşugul hranei tuturor! 

Mărit fii Tu Cel ce găteşti 
un pat drumeţului sărman, 
porţi mii de sori pe căi cereşti, 
veghind în somn un biet orfan! 

Mărit fii Tu Cel ce veghezi, 
asupra tuturor oricând, 
şi care-n tot ce faci Te vezi, 
măreţ, strălucitor şi blând! 
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297. Adeseori.. 

Adeseori ispite grele 
asupra vieţii mele vin, 
zdrobind odihna nopţii mele 
şi-al zilei liniştit senin. 

Atunci alerg la rugăciune, 
şi prin Hristos din nou primesc, 

R ef- putere să le-nving pe toate, 
şi iarăşi pacea să-mi găsesc! 

Adeseori dureri amare, 
adânc mi-ncearcă viaţa mea, 
şi dreapta-ncrederii cărare, 
aşa de greu o pot ţinea! 

Adeseori puteri duşmane, 
spre mine năvălesc cumplit, 
lăsându-mi viaţa numai rane, 
şi sufletul adânc lovit! 
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298. Odată la fântână.. 

Odată la fântână stând, 
Isus l-a zis femeii, blând: 
oricine-această apă bea, 
curând din nou va înseta! 

Dar apa care-o voi da Eu, 
alină sufletul mereu, 
izvoare vii in el se fac, 
şi nu mai însetează-n veac! 

Isuse, timp îndelungat 
şi eu din plin m-am adăpat, 
bând din al lumii-amar izvor, 
cu suflet tot mai ars de dor. 

Dar setea nu mi-am potolit, 
ci-am fost mereu mai chinuit; 
când însă Apa Ta mi-ai dat, 
adâncul tot mi-a săturat! 

De-atuncea ani şi ani s-au dus, 
dar n-am mai însetat Isus, 
căci harul Apei Tale vii, 
m-a-ndestulat pe veşnicii! 
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299. Ca un ascuns mărgăritar. 

Ca un ascuns mărgăritar, 
e-al mântuirii mare dar, 
ferice sufletul acel, 
ce l-a primit şi-l are-n el. 

Ca un tezaur de mult preţ, 
e-al mântuirii dar măreţ, 
ferice-acel ce l-a găsit, 
şi-l va păstra pân-la sfârşit! 

Ca un izvor curat şi plin, 
e-al mântuirii dar divin, 
ferice-acel ce l-a aflat, 
şi bea din el cu-adevărat. 

Ca mirul cel cu bun miros, 
e-al mântuirii dar frumos, 
ferice-acel ce-l va păstra, 
împrăştiind mireasma sa! 

O, suflet drag de n-ai primit, 
ai mântuirii dar slăvit, 
dă tot ce ai s-o poţi avea, 
căci nu-i nimic mai scump ca ea! 
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