
150. Pe calea credinţei.. 

Pe-a dreptei credinţe cărare, 
căderi vin, în truda urcării, 
dar nu e cădere mai mare, 
decât părăsirea cărării, (bis 1) bis 

In lupta credinţei divine, 
înfrângeri avem câteodată, 
dar nu sunt înfrângeri mai pline, 
ca lupta cea bună trădată! 

Pe-ogorul lucrării măreţe, 
adesea sunt pierderi amare, 
dar pierderi de-adâncă tristeţe-s 
atunci când renunţi la lucrare! 

Păcatul desparte oriunde 
viaţa de Cer, de credinţă, 
dar harul iertării se-ascunde, 
când tu nu mai vrei pocăinţă! 

Isuse, păzeşte-Ţi urmaşii, 
de-nfrângeri, căderi sau păcate, 
şi-ndreaptă-le zilnic Tu paşii, 
pe calea credinţei curate! 
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151. Iubire din ceruri... 
"...Căci dragostea este de la Dumnezeu..."(loan 4, 7). 

Iubire din ceruri adusă, 
în inimi de carne eşti pusă, 
când taina credinţei curate 
le smulge din negre păcate. 

Duhul Sfânt ne umple-ntruna 
cu iubirea cea de Sus, 
când ni-e inima predată, 
toată Domnului Isus! 

Iubire, comoară de haruri, 
în inimi cobori mii de daruri, 
când taina evlaviei sfinte, 
le umple cu-n dar mai fierbinte! 

Duhul Sfânt ne umple-ntr-una, 
cu-a iubirii sfinte legi, 

bis când Isuse-a noastre inimi, 
Ţie le predăm întrtegi. 

Iubire, izvor de frumseţe, 
în inimi aduci tinereţe, 
şi-avânt spre vecii fericite, 
din Tine, prin Tine primite! 

Duhul Sfânt ne umple-ntr-una, 
cu-al iubirii veşnic jar, 
când ni-e inima întreagă 
pentru Domnul, sfânt altar! 
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152. "Luaţi toată armătura..." 
(Efeseni6, 13-18). 

în-cin-ge-mă, Slă-vit Pă-r in-te, cu A - de - vă - rul sfânt şi 

ta re, şi'a-poi - tri - mi-te - mă na-in - te, în lup-ta vie-ţii-

grea şi ma - re. Căci ştii ce'n-tin-să e min-ciu - na, şi ce vi-

clean şi'as- cuns tră - ieş - te, de cur - sa ei în - tot - dea - u -

na, prin A - de - văr Tu mă pă - zeş - te! 

Incinge-mă Slăvit Părinte, 
cu Adevărul sfânt şi tare, 
şi-apoi trimite-mă nainte, 
în lupta vieţii grea şi mare. 
Căci ştii ce-ntinsă e minciuna, 
şi ce viclean şi-ascuns trăieşte, 
de cursa ei întotdeauna, 
prin Adevăr Tu mă păzeşte. 

Cu platoşa neprihănirii 
îmbracă-mi viaţa mea oriunde, 
ca suliţa nelegiuirii 
să nu mai poat-a o pătrunde. 
Şi-apoi trimite-mă în lume, 
să fac Lucrarea Ta curată, 
ca-n mine toţi să vadă cum e 
o viaţă din păcat salvată! 

Cu râvna unică şi vie, 
a Evangheliei curate, 
picioarele mai mult să-mi fie, 
de Tine zilnic încălţate, 
ca piatra grijilor din cale, 
să nu mă-nţepe sau rănească, 
şi-apoi mă du pe-a lumii vale, 
să nalţ Solia Ta cerească! 
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Cu scutul harului credinţei, 
acoperit să fiu de Tine, 
şi-apoi în lumea necredinţei 
trimite-mă cu veşti divine! 
să sting săgeţile arzânde, 
ce-n contra mea trimit vrăjmaşii, 
puteri din zi în zi crescânde, 
mai mult să-mi însoţească paşii! 

Pe cap, Părinte, cu-ndurare, 
al mântuirii coif mi-aşează, 
şi-apoi trimite-mă-n Lucrare, 
cu mintea liberă şi trează. 
Să-Ţi pot cunoaşte vocea lină, 
să ştiu ce mi-ai făcut Tu mie, 
să umblu-n limpede lumină, 
să am cu Tine părtăşie! 

Iar spada Duhului, ce este, 
Cuvântul sfânt oricând puternic, 
pe-a biruinţei nalte creste, 
să mă păstreze mai statornic. 
Şi-apoi trimite-mă în focul 
aprins al luptei îndârjitr, 
căci liniştit privesc spre locul 
nădejdilor preafericite. 

îmi umple zilnic Tu potirul 
vieţii mele, Sfânt Părinte, 
prin Duhul să-şi reverse mirul 
de rugăciune mai fierbinte, 
să pot veghea cu mulţumire, 
păstrând frumseţea curăţiei, 
s-atrag pe toţi spre-a Ta iubire, 
izvorul sfânt al bucuriei. 

Şi astfel înarmat cu toată 
cereasca armătură vie, 
s-ascult atent porunca-Ţi dată, 
viteaz ostaş la datorie! 
Şi steagul sfânt al voiei Tale 
să-l nalţ mai sus, cu-nflăcărare, 
să afle toţi a vieţii cale, 
ce duce-n slava viitoare! 
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153. Să mă apere... 
"Să mă ocrotească nevinovăţia şi neprihănirea." 

(Psaim. 25, 21). 

Să mă apere într-una 
nevinovăţia dulce, 
pe-a ei pernă totdeauna 
capul vreau să mi se culce. 

Să fiu găsit, 
mai alipit, 
Isuse lângă Tine, 
când ziua rea 
asupra mea, 

Ref. mai furioasă vine. 
Că-s urmărit, 
şi prigonit 
de cei ce-mi cată vină, 
dar fă mereu, 
sufletul meu, 
puternic prin lumină! 

Să mă apere-Adevărul, 
- Turnul neclintit şi tare -
să fiu neînfrânt ca Cerul, 
în divina Ta Lucrare! 

Să mă apere-n viaţă, 
peste tot neprihănirea, 
şi în suflet şi pe faţă, 
să-şi arate strălucirea! 

Să mă aperi Tu, Isuse, 
căci eu mă încred în Tine, 
doar Tu eşti Neprihănirea 
si-Adevărul pentru mine! 
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154. Mi-e dor de căminul iubirii.. 
"...Ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca 

să fim acasă la Domnul." (2 Cor. 5, 8). 

Mi-e dor de căminul iubirii, 
de feţe-n lumină scăldate, 
de sfântul fior al primirii, 
de scumpele inimi curate! 
- Mi-e dor de căminul iubirii, 
cât limba să spună nu poate. 

Mi-e dor de sfârşitul durerii, 
de harul ce dă alinare, 
e-aproape hotarul puterii 
ce-mi ţine viaţa-n răbdare. 
- Mi-e dor de sfârşitul durerii, 
şi dorul se face mai mare. 

Mi-e dor de triumful luminii, 
în noaptea aceasta de groază, 
cu ură se luptă străinii, 
zdrobit adevărul să-i vază. 
- Mi-e dor de triumful luminii, 
adâncu-mi de el însetează! 

Mi-e dor de odihna cea sfântă, 
că-s prea obosit în furtună, 
să nu-mi cadă inima-nfrântă, 
când greul în juru-mi se-adună. 
- Mi-e dor de odihna cea sfântă, 
de mâna ei moaie şi bună. 

Mi-e dor, o, Isuse de Tine, 
de scumpa şi dulcea Ta Ţară, 
o, vino, mă ia şi pe mine, 
din lumea aceasta amară, 
şi du-mă acolo la Tine, 
în veşnica Ta Primăvară 

185 



155. Să locuiesc în Templu... 
"M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar za

darnică mi-a fost truda, până ce am intrat în sfântul locaş 
al lui Dumnezeu." (Psalm. 73, 16-17), 

Să locuiesc în Templul Tău Părinte, 
doresc adânc în orice vreme, 
de-acolo să privesc şi mai fierbinte 
întregu-mi suflet să te cheme. 

Să locuiesc deplin în Templul legii 
sfinţeniei şi îndurării, 
să pot pricepe taina fărdelegii, 
şi taina veşnic-a iertării. 

Să locuiesc în dragostea curată, 
slăvitul Templu al luminii, 
privind de-aici în lumea-ntunecată, 
pricep şi florile şi spinii. 
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Pricep şi Adevărul şi minciuna; 
şi bucuria şi durerea; 
şi starea liniştită şi furtuna, 
şi ura grea şi mângâierea! 

Să nu mă-mpiedice perdeaua cetii, 
ce-o pun vrăjmaşii-n faţa porţii, 
să locuiesc întreg în Templul vieţii, 
zdrobind puterea rece-a morţii. 

Căci numai când în Templul Tău Părinte, 
eu locuiesc - sfinţit de Tine -
prin Duhul pot pricepe din nainte, 
adâncul tainelor divine! 

C-aici, în orbitoarea frumuseţe, 
din casa harurilor plină, 
e strălucirea sfintei Tale Feţe, 
ce schimbă totul în lumină! 



156. Să-mi dai o minte sănătoasă... 
Caut sa vă trezesc mintea sănătoasă, prin înştiinţări." 

(2 Petru 3, 1). 

Să-mi dai o minte sănătoasă, 
Părinte-Ţi cer cu stăruinţă, 
ca voia Ta cea luminoasă, 
s-o înţeleg cu uşurinţă. 

Să-mi dai puteri şi har mai mare, 
să pot urma întotdeauna, 
a adevărului cărare, 
- să nu mai pot urma minciuna! 

Să-mi dai iubire mai fierbinte, 
de Cer, de fraţi - s-alerg ca vântul, 
spre Ţinta ce mi-ai pus nainte, 
- să nu mai pot iubi pământul! 
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Să-mi dai prin Duhul Sfânt dorinţă, 
s-ascult Cuvântul care-L sameni, 
şi-apoi trăindu-l cu credinţă, 
să nu mai pot s-ascult de oameni! 

Să-mi dai oricând statornicie, 
în lupta sfântă şi curată, 
şi biruind cu bărbăţie, 
să nu mai pot cădea vreodată! 

C-atuncea pot s-ascult de Tine, 
călcând pe urma voii Tale, 
când nu ascult de voci străine, 
când nu păşesc pe altă cale! 

Şi-atunci primesc din plin iubire, 
când nu iubesc a lumii viaţă, 
pe-aripi de har şi fericire, 
zoresc spre alba Dimineaţă. 



157. Lăudaţi-L pe Domnul... 
"Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui! Aşa să zică 

cei răscumpăraţi de Domnul, pe care i-a izbăvit El'din mâna vrăjmaşului." 

Maestoso (Psalm- 1 0 7 - 1 ' 2 ) -

Lăudaţi-L pe Domnul măririi, 
cei născuţi din Izvorul curat, 
al credinţei în Harul iubirii, 
pe Golgota întreg arătat! 

Lăudaţi 
şi cântaţi 
voi ce-aţi fost răscumpăraţi, 

° e ' - cu avânt, 
neînfrânt, 
lăudaţi pe Domnul Sfânt! 

Lăudaţi-L pe Domnul veciei, 
voi ce-aţi fost din păcat izbăviţi, 
voi cei liberi de lanţul robiei, 
lăudaţi-L pe El şi-L slăviţi! 

Lăudaţi-L pe Domnu-ndurării, 
voi copii credincioşi care staţi, 
în lumina din Templul iertării, 
numai voi doar puteţi să-l cântaţi! 

Numai voi îi cunoaşteţi puterea, 
şi iubirea şi haru-l nespus, 
numai voi aţi primit înfierea, 
voi ce credeţi adânc în Isus! 

Acuităţi şi primiţi cu credinţă, 
adevărul din sfântu-l Cuvânt, 
căci atunci veţi avea biruinţă, 
- lăudaţi-L pe Domnul preasfânt! 
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158. Pe Golgota... 
"El este pacea noastră, care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de 

la mijloc care-i despărţea." (Efes. 2, 14). 

Pe Golgota s-au întâlnit, 
dreptatea cu iubirea, 
căci zidul ce le-a despărţit, 
acolo sus s-a prăbuşit, 
şi pentru veci le-a dăruit, 
prin crucea ei, unirea! 

\bis 

Pe Golgota a fost răpus, 
Satan cu-a lui oştire, 
pământu-ntreg va fi supus, 
prin jertfa Domnului Isus, 
şi pentru veci va fi adus, 
cu cerul în unire! 

Pe Golgota s-au împăcat, 
Stăpânul cu zidirea, 
căci blestemul pentru păcat, 
pe culmea ei l-a ridicat, 
Isus, când viaţa Lui Şi-a dat, 
ca-n El s-avem unirea! 

Pe Golgota dacă venim, 
primindu-i legiuirea, 
păreri şi patimi părăsim, 
adâncul dragostei trăim, 
prin cruce totul biruim, 
şi-avem deplin unirea! 

O, suflete, dacă doreşti 
să afli mântuirea, 
întoarce-te din căi lumeşti, 
ia Golgota să te sileşti, 
să vii grăbit ca să primeşti, 
cu Tatăl Sfânt unirea! 
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159. Dacă vrei... 
"Cu privire ia felul vostru de viaţă din trecut, să 

vă dezbrăcaţi de omul cel vechi...şi să vă îmbră
caţi în omul cel nou..." Efes. 4, 22). 

Dacă vrei să primeşti Adevărul, 
din Cuvântul ceresc şi curat, 
tu goleşte-ţi întreaga fiinţă, 
de păreri, rătăciri şi păcate. , 

Dacă vrei să vesteşti Adevărul, 
tu de cruce să fii pregătit, 
căci Golgota te-aşteaptă în lume, 
de vesteşti Adevărul slăvit! 

Căci isus, 
ţi-a adus, 

Ref Adevărul cel de Sus; 
de voieşti 
să-L primeşti, 
tu prin El te mântuieşti! 

Mai ferice-i să stai cu-Adevărul 
în prigoane, în chin şi-n dureri, 
decât viaţa de slavă-n minciună, 
pe un drum presărat cu plăceri! 

Dacă vrei să trăieşti Adevărul, 
mai întreg, mai deplin, mai frumos, 
tu omoară-ţi fireasca trăire, 
învăţând să trăieşti ca Hristos! 

Dar ce slavă,ce haruri măreţe, 
la sfârşit pregătite îţi sânt, 
de-ai primit şi-ai trăit Adevărul, 
şi curat l-ai vestit pe pământ! 
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160. Chemarea harului... 
"Câtă vreme se zice: "Astăzi, dacă auziţi glasul 

Lui, nu vă împietriţi inimile..." (Evrei 3, 15). 

Chemarea harului de Sus, 
şi azi răsună încă, 
o, vino suflete supus, 
în braţul Domnului Isus, 
prin jertfa-l sfântă ţi-a adus, 
iertarea Lui adâncă! 

Şi astăzi sângele-l curat, 
e locui de scăpare, 
o, vin cu-al tău amar păcat, 
oricât ai fi de-mpovărat, 
o, vino să fii uşurat, 
prin sfânta Lui iertare! 

Să nu respingi chemarea Sa, 
căci haru-i pe sfârşite, 
o, vin-acum, nu amâna, 
Isus te-aşteaptă, nu uita, 
căci El îţi dă iertarea Sa, 
şi ceruri fericite! 
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161. Legământul cu Domnul.. 
"Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El, şi legă

mântul făcut cu El le dă învăţătură." (Psalm. 25, 14). 

Legământul cu Domnul Isus, 
mă păstrează oricând în credinţă, 
şi-n puterea ce dă biruinţă, 
de-l păstrez credincios şi supus! 

Legământul prin jertfă-ncheiat, 
mă învaţă în tot adevărul, 
şi mă leagă prin Duhul cu Cerul, 
dacă-l ţin pretutindeni curat! 

Legământul prin harul ceresc, 
mă-noieşte în duh şi-n gândire, 
şi mă creşte aprins în iubire, 
dacă zilnic mai viu-l-noiesc! 

Să m-ajuţi, o, Isus, luminos 
să-mi păstrez legământul cu Tine, 
iară focu-ncercării când vine, 
să mă facă mai sfânt, mai frumos! 
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162. Vrei să afli mântuirea? 
"Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit..." (F.Ap. 16, 31). 

Vrei să afli mântuirea? 
Vrei tu fericirea ta? 
Adu-ţi inima ca jertfă, 
Domnului pe Golgota! 

Pe Golgota, pe Golgota, 
de-ţi aduci a ta fiinţă, 
vei avea belşug de pace, 
de iubire şi credinţă. 

R e ' - Vei cunoaşte adevărul, 
vei primi statornicie, 
căci pe culmea ei e drumul, 
care duce-n veşnicie! 

Vrei să ştii ce-i adevărul? 
Vrei să-mbraci lumina lui? 
Doar pe Golgota putea-vei, 
când sub cruce te supui. 

Vrei să-nveţi deplin iubirea? 
Vrei s~o ai şi s-o trăieşti? 
Vino frate pe Golgota, 
căci în alt loc n-o găseşti. 

Golgota-i izvor de haruri, 
căci pe ea Stăpânul Sfânt, 
a adus dintru-nălţime, 
cerurile pe pământ! 

Vino să-i primeşti azi darul, 
necuprins de mintea ta, 
căci viaţa şi lumina 
le găseşti pe Golgota! 
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163. Turmă mică.. 
" Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă 

cu plăcere împărăţia." (Luca 12, 32). 

Turmă mică - nu te teme, 
Domnul e Păstorul tău. 
Urle lupii-n orice vreme, 
şi furtuna-n jur de-ar geme, 
dar de tine, nu te teme, 
nu se-atinge nici un rău! - bis 

Nu te teme, nu te teme, 
nu te-atinge nici un rău! 

Căci puterea Lui e mare, 
şi iubirea Lui e foc. 
Cine-ar mai putea sub soare, 
viaţa ta să ţi-o doboare, 
când în mâna Lui cea tare, 
tu rămâi în orice loc? 

Mâna-I tare, mâna-l tare, 
te-o păzi în orice loc! 

Deci alungă gând de teamă, 
şi de El să te-alipeşti; 
El ţi-e Tată, El ţi-e Mamă, 
tu ascultă-L când te cheamă, 
şi din calea Lui ia seamă, 
paşii tăi să nu-i clinteşti. 

să iei seamă, să iei seamă, 
paşii tăi să nu-i clinteşti! 

In curând sfârşeşti cărarea, 
cea de trudă pe pământ, 
roadă Duhului, răbdarea, 
îşi va înceta lucrarea, 
şi va-ncepe Sărbătoarea, 
veşnică în Cerul sfânt. 

Sărbătoarea, Sărbătoarea, 
feri cită-n Cerul sfânt! 
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164. Dumnezeul îndurării... 
"Vreau ca bărbaţii să se roage în orice loc şi să ridice spre 

cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli." (1 Tim.2, 8). 

Dumnezeul îndurării, 
Sfânt Izvor de pace, 
harul veşnic al iertării, 
iarăşi să mă-mbrace. 
Ca să pot nălţa curată, 
ruga mea în lacrimi, 
să nu fie-mpiedicată, 
de păcat şi patimi! 

Iar cu dragii mei din casă 
să trăiesc în jarul 
dragostei pe care-l lasă 
totdeauna harul. 
Ca aripa rugii mele 
să-şi poarte dorinţa, 
pe nălţimile acele 
unde-Ţi stă Fiinţa! 

Mâini curate totdeauna 
să ridic spre Tine, 
nentinate de minciuna, 
care-adesea vine. 
Căci în firea mea de humă 
zace viclenie, 
biruieşte-o Tu şi du-mă 
zilnic spre vecie! 

Dumnezeule, Părinte, 
dă-mi dorinţă vie, 
să mă pot ruga fierbinte, 
cu credinţă, Ţie! 
Şi prin firul rugăciunii 
să cobori în mine, 
taina veşnic-a luminii, 
care este-n Tine! 
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165. Ca piatră vie. 
"Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o 

casă duhovnicească..." (1 Petru 2, 5). 

Ca piatră vie şi curată, 
să fiu zidit în Templul vieţii, 
fă-mi inima nevinovată, 
Isus, ca zorii dimineţii. 

Ca mădular sfinţit de Tine, 
în Trupul Tău Tu mă aşează, 
şi viu şi-ntreg şi treaz mă ţine, 
prin harul ce mă luminează! 

Ca mieluşel în mica Turmă, 
mai veghetor s-ascult Cuvântul, 
şi umilit, pe sfânta-Ţi urmă, 
să pot străbate azi pământul! 

Ca nestemată pururi vie, 
pe diadema-mpărătească, 
să strălucesc o veşnicie, 
mărind frumseţea Ta cerească! 

Şi tot ce Tu mă vrei Isuse, 
mă vreau şi eu cu prisosinţă, 
dorinţi străine fă-le-apuse, 
să-Ţi pot plini a Ta dorinţă!. 
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166. Spre Tine, Doamne. 
"La Tine-mi ridic ochii, la Tine, care locuieşti în ceruri." 

(Psalm. 123, 1). 

Spre Tine, Doamne, iar mi-ndrept, 
smerit lăuntrul meu, 
căci dor adânc aprins în piept, 
mă mistuie mereu! 
Aş vrea să fiu ca Tine blând, 
o, scump Mântuitor, 
să am viaţa Ta oricând, 
mi-e dor s-o am, mi-e dor! 

Mi-e dor, mi-e dor Isus, 
să-Ţi fiu tot mai supus, 

R e f - dă-mi harul Tău mai arzător, 
să ard mai mult de dor! 

Mi-e dor, pe drumul Tău curat, 
s-alerg necontenit, 
de rătăciri şi de păcat, 
deplin să fiu păzit! 
Să-mi crească dragostea mereu, 
cu sfântul ei fior, 
şi pacea Ta în orice greu, 
mi-e dor s-o am, mi-e dor! 

Lumina albei curaţii 
doresc s-o pot avea, 
şi harul sfintei bucurii, 
să-mi umple viaţa mea... 
Mi-e dor de Ţara Ta de Sus 
de veacul viitor, 
mi-e dor de Tine scump Isus, 
mi-e dor, atât de dor!..., 
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167. De-aş fi târât... 
"Şl chiar de nu ne va scoate(din cuptor), să ştii împărate, că nu vom 

sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de aur, pe care 
l-ai înălţat!" (Daniel 3, 18). 

Moderato 

De-aş fi târât afară din cetate De-aş fi de cei mai dragi dat părăsirii, 
ca Ştefan, şi ca el să fiu ucis, şi ne-nţeles şi-nvinuit de-aş fi, 
atât cât încă inima mea bate, , , mi-aş îneca în lacrimi darul firii, 
Isus, nu-Ţi voi călca Cuvântul scris! | b i s dar Adevărul Tău nu-l voi jertfi. 

De-aş fi batjocorit în gura mare, 
de toţi acei ce viaţa-mi urmăresc, 
atât cât încă voi avea suflare, 
Isus, mai mult de Tine m-alipesc! 

Ci vreau mai mult, cu-ntreaga mea fiinţă, 
cât timp voi pribegi pe-acest pământ, 
să pot rămâne-n unica credinţă, 
descoprtită-n viul Tău Cuvânt! 

De-aş fi închis şi pus sub crudă pază, 
şi-n întunric de mormânt de-aş sta, 
atât cât încă mintea-mi este trează, 
Isus, eu nu renunţ la calea Ta! 

Ş'mflăcărat de Tine prin iubire, 
să-Ţi nalţ slăvitul Nume tot mai sus, 
căci Tu-mi eşti Adevăr şi Mântuire, 
şi Tu Credinţă, pentru veci.lsus!... 

168. O, Doamne. 
"Adu-Ţi aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat! Uită-Te 

şi vezi-ne ocara!" (Plâng. Ier. 5, 1). 

O, Doamne-n ruga noastră cea de az' 
curg lacrime amare pe obraz, 
căci frumoasa Ta Lucrare, 
e călcată în picioare, 
cu-ngâmfare, 
de vrăjmaşii cei cumplit de răi; 
dar la Tine-avem scăpare, 
căci suntem ai Tăi, 
după mila Ta cea mare, 
dă-ne ajutor, 
şi-n harul Tău, adânc întăritor, 
să ne cuprinzi, o, scump Mântuitor! 

Adu-ne izbăvirea mai curând, 
c-am obosit în rugă aşteptând, 
dulcea Ta făgăduinţă, 
care-aduce biruinţă, 
prin credinţă, 
mai fierbinte astăzi o dorim, 
întăreşte-ne-n răbdare, 
ca să nu cârtim, 
căci suntem în strâmtorare, 
dar privim mereu, 
spre Tine Atotputernic Dumnezeu, 
Ocrotitorul nostru sfânt în greu! 

201 



169. O, Doamne-n toate... 
"Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de supt ceruri îşi are ceasul lui... 

Tăcerea îşi are vremea ei şi vorbirea îşi are vremea ei... (Ecl. 3, 1-7). 

O, Doamne-n toate vreau să-Ţi fiu pe plac, 
în toate voia Ta vreau s-omplinesc, 
în toate vreau să Te mărturisesc, 
ajută-mă să nu pot să greşesc, 
lumina Ta deplină s-o primesc, 
ca să nu tac când e ca să vorbesc, 
să nu vorbesc când trebuie să tac! 

Isuse din Tine să-mi vină, 
lumină, 
deplină, 

R lumină, 
e să-mi facă viaţa senină! 
f Ca vorba, 
r tăcerea, 
e lucrarea 
n şi starea, 

şi lupta cea grea 
şi-aşteptarea, 
să-Ţi poarte pecetea divină! 
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Şi vremea toată s-o răscumpăr vreau, 
Lucrarea Ta mai mult s-o cercetez 
pe inimă s-o am şi s-o păstrez, 
să pot în ea mereu să naintez, 
dar să m-ajuţi, prin Duhul să veghez, 
ca să nu stau când e ca să lucrez, 
să nu lucrez când trebuie să stau! 

Să mă ridici din tot ce-i dedesupt 
se sfântul Cer, din tot ce e nedrept, 
dar să rămân smerit pe drumul drept, 
Cuvântul Tău întreg să-L am în piept, 
din orice somn străin să mă deştept, 
ca să nu lupt când trebuie s-aştept, 
să nu aştept când trebuie să lupt! 



170. O, unde eşti ? . . . 
"htoarce-ne la Tine, Doamne şi ne vom întoarce!" 

(Plâng. Ier.5, 21). 

P Andantino —•>• 

^ ^ p t e i | ^ ^ ^ l ^ 
O, un-de eşti, o, un-de Doam-ne, fi - in - ţa mea cu dor Te ca-tă; 

din mii de căi în - şe - lă-toa-re, spre Ti - ne ca- lea, Tu mi'a- ra -

O, unde eşti, o, unde Doamne, 
fiinţa mea cui dor Te cheamă; 
din mii de căi înşelătoare, 
spre Tine calea, Tu mi-aratâ! 

Păcatul m-a orbit, 
şi-adânc am rătăcit, 

dar mâna Ta de haruri plină, 
să mă conducă spre lumină! 

Nemărginitul este-n Tine, 
Fiinţa Ta îi umple firea; 
pe cer, cu litere de stele, 
ai scris: cărarea Mea-i iubirea! 

în tot ce eu privesc, 
mă-nvaţă să citesc, 

a adevărului cărare, 
de mântuire dătătoare! 

De intru-n mine totdeauna, 
eu văd Lucrarea mâinii Tale, 
descoperind şi-aicea Doamne, 
a dragostei duioasă cale. 

Căci toată fiinţa mea, 
e doar Lucrarea Ta. 

O, slavă şi-nchinare Ţie, 
Ţi-aduc, Părinte, pe vecie! 
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171. Spre Golgota.. 
"Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul, zis al 

"Căpăţânii", care în evreeşte se cheamă "Golgota". 
(loan 19, 17). 

Spre Golgota urcă Domnul răbdător, 
să plătească vina noastr-a tuturor; 
să ne-aducă mântuirea din păcat, 
prin sfintitu-i sânge care L-a vărsat! 

Coasta Lui străpunsă vindecă deplin, 
rana fărdelegii cu amărui chin; 
setea-l arzătoare, drumui ne-a deschis, 
spre izvor de ape vii din Paradis! , 

Suflete, o, suflete dac-ai simti, 
^ de păcate-n lacrimi tu te-ai despărţi; 

te-ai preda în braţul dulce-a! lui Isus, 
care pentru tine morţii S-a supus! 

pentru noi, pe cruce, Domnu-a fost întins, 
să ne-arate harul dragostei aprins, 
să dărâme zidul ce ne-a despoărtit, 
de Cerescul Tată care ne-a zidit. 

Moartea Lui slăvită ne-a-nviat din morţi, 
numai ea deschis-a ale vieţii porţi... 
veşnicia toată slavă vei cânta, 
de primeşti azi Darul de pe Golgota! 
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Andantino 

172. Toate cărările Tale... 
"Toate cărările Domnului sunt îndurare şi credincioşie, 
pentru cei ce păzesc legământul şi poruncile Lui." 

(Psalm. 25, 10). 

Toate cărările Tale, 
o, Doamne Sfânt şi mare, 
toate cărările Tale, 
sunt pace şi-ndurare! 

Chiar când viaţa-mi este greu lovită, 
şi când furtuna neagră mă orbeşte, 
ştiu că-ndurarea Ta nemărginită, 
cu-a ei lumină pururi mă-nsoţeşte. 

Toate cărările Tale, 
Cerescule Părinte, 
toate cărările 'Tale, 
sunt dragoste fierbinte! 

Când viitorul inima-mi frământă, 
când ura lumii crunt mă săgetează, 
ştiu că iubirea Ta cea neînfrântă, 
cu-a ei putere fiinţa mi-o veghează! 
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Toate cărările Tale, 
din tainica vecie, 
toate cărările Tale-s 
întregi credincioşie! 

Chiar când credinţa-mi este clătinată, 
şi când nădejdea-mi zace doborâtă, 
credincioşia Ta nestrămutată, 
mă ţine lângă Tine, hotărâtă! 

Toate cărările Tale, 
Preaînţelept Stăpâne, 
toate cărările Tale, 
sunt sfântă-nţelepciune! 

Când calea-mi este cu ţepuşe-amare, 
şi-ncerc dureri şi pierderi ne-ntâlnite, 
ştiu că-n înţelepciunea Ta cea mare, 
mă pregăteşti pentru lucrări slăvite! 

Toate cărălie Tale, 
de mine ne-nţelese, 
toate cărările Tale, 
sunt haruri mai alese! 

Căci văile de moarte-ntunecate, 
prin care trec în scurta mea trăire, 
sunt drumurile Tale minunate, 
ce duc la viaţă şi desăvârşire! 



173. Ştii ? . . . 
"El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru 

fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut 
peste El şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi." (Isaia 53, 5). 

Ştii că Domnul Preamărit, 
Cerul sfânt a părăsit, 

pentru tine? 
Ştii că-n harul Lui bogat, 
chip de rob El a luat, 

pentru tine? 

Pentru tine, pentru mine, 
Domnul S-a jertfit, 

Ref. mântuire, fericire, 
El ne-a pregătit! 

Stii că şarpele Satan, 
ispititu-L-a viclean, 

pentru tine? 
Ştii c-aici cât a stătut, 
loc de-odihnă n-a avut, 

pentru tine? 
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Ştii că El, Preablândui Miel, 
judecat a fost mişel, 

pentru tine? 
Ştii c-apoi fu osândit, 
ca să fie răstignit, 

pentru tine? 

Ştii că crucea cea mai grea, 
umilit El o purta, 

pentru tine? 
Ştii c-al morţii-amar venin, 
l-a băut El pe deplin, 

pentru tine? 

Toate Domnul le-a răbdat, 
pentru negrul tău păcat, 

pentru tine? 
Toate El le-a suferit, 
ca să fii tu mântuit, 

pentru tine? 

Dacă ştii iubitul meu, 
că Isus prin chinu-l greu, 

cel de moarte, 
pus-a morţii stăvilar, 
ca la masa Lui de har, 

să ai parte! 

Vino-acum de ce mai stai, 
vino, inima să-l dai, 

El te-mbie; 
Mâna Lui străpuns-ar vrea, 
mântuirea să ţi-o dea 

pe vecie! 



174. Cum Isuse.. . 
"Isus le-a zis: "Oare nu ştiţi că trebuie să fiu în Casa 

Tatălui Meu?" (Luca 2, 49). 

Cum, Isuse, totdeauna, 
Tu ai fost găsit deplin, 
în Lucrările şi-n Casa 
Sfânt-a Tatălui Divin, 
tot aşa doresc fierbinte, 
ca să fiu găsit şi eu 
pe deplin în Adevărul 
şi-n Iubirea Ta mereu. 

Cum prin lume fără teamă 
ai umblat din loc în loc, 
binele făcându-l pururi 
şi stingând al urii foc, 
tot aşa şi eu, ca Tine, 
vreau să fiu pe-acest pământ, 
purtător de haruri sfinte 
şi-n trăire şi-n cuvânt. 
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Cum ascultător în toate 
Tu ai fost pân-la sfârşit, 
împlinind smerit Cuvântul 
Dumnezeului slăvit, 
tot aşa, cu-ntregu-mi suflet, 
şi pe rug dac-aş fi pus, 
vreau să-Ţi împlinesc Cuvântul, 
chiar aşa cum Tu L-ai spus! 

Cum ca jertfă Ţi-ai dat viaţa, 
pe-al iubirii sfânt altar, 
să răscumperî omenirea 
din păcatul ei amar, 
tot aşa ca Tine, Doamne 
vreau să fiu şi eu mereu, 
jertfă să m-aduc într-una 
pentru cei din jurul meu. 

Şi cum Tu cu-mbelşugare, 
ai adus un rod frumos, 
fă-mă şi pe mine-asemeni 
roditor şi credincios. 
Ca şi eu, aşa ca Tine, 
să pot spune la sfârşit: 
Tată-am isprăvit Lucrarea, 
după cum Tu ai voit! 



175. Deschide gura de mormânt... 
"Din fundul adâncului, Te chem, Doamne! (Psalm. 130, 1). 

Deschide gura de mormânt, 
Preamilostive Tată, 
să ies, să nalţ Numele-Ţi Sfânt, 
mai sus ca niciodată! 

Dezleagă-mi mâinile deplin, 
de tot ce mi le leagă, 
să pot Cuvântul Tău să-l ţin, 
mai sus în, lumea-ntreagă. 

Desprinde-mi viaţa mea de tot 
ce-ar mai putea s-o ţină, 
ca liber, mai frumos s-o pot 
nălţa înspre lumină! 

Şi cum pe toţi care-au venit 
la Tine cu credinţă, 
Le-ai ascultat şi împlinit 
umila lor dorinţă, 

Aşa şi ruga mea de-acum 
din temniţi ferecate, 
ascult-o şi deschide-mi drum, 
spre sfânta libertate! 
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176. Pământ cum sânt.. 

Pământ 
cum sânt, 
Preasfânt 
Cuvânt, 
cu-avânt 
ne-nfrânt, 
Te cânt!... 

De vin 
senin, 
alin 
divin, 
mi-aduci 
deplin, 
în chin! 

R 
e 
f 
r 
e 
n 

Căci har ^ 
şi far 
şi jar 
şi-altar 
mi-eşti Tu 
Cuvânt, 
în dar. 

> bis 

De sus 
Isus, 
te-adus, 
supus, 
şi-n har 
nespus 
m-a pus! 

De-mi stai 
în grai 
şi-n trai 
îmi dai 
un strai 
de cer, 
de rai! 
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177. Mântuire, Mântuire 
i 

Mântuire, Mântuire, 
din adânci păcate, 
să-ţi aducă cu iubire, 
numai Domnul poate; 
dragul meu, să-ţi dea viaţă, 

Domnul singur poate. 

Alinare, alinare, 
în dureri cumplite, 
cu iubire, cu-ndurare, 
Domnu-ţi dă iubite. 
Mângâiere vieţii tale, 

Domnu-ţi dă iubite. 

Biruinţă, biruinţă, 
în ispite grele, 
cu iubire, prin credinţă, 
Domnu-ţi dă în ele. 
De-L asculţi, tu mai puternic, 

(bis) vei ieşi din ele. 

Bucurie, bucurie, 
har venit prin cruce, 
cu iubire, Domnul ţie, 
zilnic ţi-l aduce. 
De trăieşti în curăţie, 

zilnic ţi-l aduce. 

Fericire, fericire, 
- vrajă ce te leagă -
cu putere, cu iubire, 
ţi-o dă Domnu-ntreagă. 
De rămâi în El statornic, 

vei primi-o-ntreagă! 
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178. In temple... 
"Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este 

Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple 
făcute de mâini omeneşti." (F-Ap. 17, 24; 7, 4-80). 

în temple zidite de mâini omeneşti, 
Tu, Doamne, nu stai niciodată, 
căci Duh şi Lumină şi Dragoste eşti, 
şi Dragostea-i templul ce Tu-I locuieşti 
când ea se păstrează curată! 

In inima-n care credinţa-i veşmânt, 
şi-n sângele Tău curăţită, 
Tu vii cu iubire, Stăpâne Preasfânt, 
e singurul templu dorit pe pământ, 
de inima Ta fericită! 

Atunci când iubirea adună cu dor 
copiii luminii divine, 
cobori cu grăbire în mijlocul lor, 
căci Tu le eşti Templu şi Har sfinţitor, 
şi Templu sunt ei pentru Tine! 

Credinţa şi pacea şi-ai dragostei jar, 
şi viaţa în Duh şi-n lumină, 
sunt toate lucrări izvorâte din har, 
sunt Templu-Adevărului, fără hotar -
umplut cu Fiinţa-Ţi Divină! 

Aici, în Lucrările Tale mereu, 
Tu stai şi-Ţi găseşti desfătare, 
în ele să stau pe deplin vreau şi eu, 
căci ele sunt Templul adâncului meu, 
în care Ţi-aduc închinare! 

215 



179. Sunt liniştit... 
"Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămâne în voi..." (loan 15, 4). 

Sunt liniştit, - şi fericit, 
Isuse, când rămân în Tine, 
furtuni şi greu, - de vin mereu, \ 
nu pot pătrunde pân-la mine! ) 1S 

Sunt luminat - şi-nveşmântat, 
cu albe şi preasfinte haine, 
când tot ce-ai spus - ascult supus, 
urmând cărarea Ta de taine! 

Biruitor - şi roditor, 
sunt când în Templul curăţiei, 
eu locuiesc - şi-adânc trăiesc, 
fiorul sfânt al veşniciei. 
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180. Te rog, Stăpânul meu... 
"...Cine'nu adună cu A/f/ne^risipeşte..." (Matei 12, 30). 

Andante 

j j j J J 1 J - 1 j |p J 1 J - . IJ J J-4 (' J J J 
Te rog Stă-pâ - nul meu Prea-bun, prin Du-hui să mă'n-ţe- lep -

ţhfu r r i r ^ t e J - ' r r ^ U - ^ n p 

ţeşti, să nu zi - dese ce Tu dă - râmi, să nu dă - râm <^Tu zi - deşti. 

să nu zi - dese ce Tu dă - râmi, să nu dă - râm ce Tu zi - deşti. 

Te rog Stăpânul meu Preabun, 
prin Duhul să mă-nţelepţeşti, 
să nu zidesc ce Tu dărâmi, ) 
să nu dărâm ce Tu zideşti. J 

In orice timp şi-n orice loc, 
Lumina fie-mi căpătâi, 
să nu rămân când Tu Te duci, 
să nu mă duc când Tu rămâi. 

Prin lumea veacului de-acum, 
cu adevărul să mă-ncingi, 
să nu resping ce Tu primeşti, 
să nu primesc ce Tu respingi. 

bis 

Din plasa harului ceresc, 
s-aleg şi eu cum Tu alegi, 
să nu culeg ce Tu arunci, 
să nu arunc ce Tu culegi! 

Să-mi dai iubirea-n adevăr, 
să Te cunosc mai mult cum eşti, 
să nu iubesc ce Tu urăşti, 
să nu urăsc ce Tu iubeşti. 

Să-mi potriveşti viaţa mea, 
cu voia Ta în totul tot, -
ca a greşi-n Lucrarea Ta, 
nicicând, nicicând să nu mai pot! 
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181. Să-mi odihnesc. 

fe - Iul Său di - vin, să fi - e'n via-ţa mea şi să ră-mâ-nă'n ea! 
Să-mi odihnesc fiinţa răvăşită, 
Isuse-n Adevărul cel din Tine, 
ca Adevărul - dulce, liniştită -
odihnă să-şi găsească-n mine . 

Ajută-mă mereu 
Slăvite Dumnezeu, 
ca-n Adevărul sfânt, 

Ref- să fiu pe-acest pământ. 
Şi El, apoi, deplin, 
cu felul Său divin, 
să fie-n viaţa mea 
şi să rămână-n ea! 

Plăcere să-mi găsesc fără-ncetare, 
în Casa Adevărului cerească, 
ca Adevărul, sfântă desfătare, 
în mine totdeauna să-şi găsească! 
Şi să rămân predat în sfânta mână 
a Adevărului nebiruită, 
ca Adevăru-n mine să rămână, 
şi-acum şi-n Veşnicia fericită! 

182. Numai Tu. 

Numai Tu, o, Isus, cu iubire 
numai Tu, (bis) 
mi-ai adus pentru veci mântuire, 
numai Tu, (bis) 
Tu m-ai scos din adâncuri de moarte, 
numai Tu, (bis) 
şi la viaţă făcutu-mi-ai parte, 
numai Tu. (bis) 

Numai Tu mă păstrezi în lumină, 
numai Tu, (bis) 
şi-n credinţă şi-n pace deplină, 
numai Tu. (bis) 
Tu mi-aduci alinare-n durere, 
numai Tu, (bis) 
şi-n ispite mă-mbraci cu putere, 
numai Tu. (bis) 

Pe nălţimi de-adevăr şi frumseţe, 
mă ridici, numai Tu, 
şi-n adâncuri de taine măreţe, 
Tu mă duci, numai Tu. 
Te slăvesc cu întreaga-mi fiinţă, 
scump Isus, scump Isus, 
că-n izvoare de har şi credinţă, 
Tu m-ai pus, Tu m-ai pus.. 
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188. Unde-L cauţi tu pe Domnul.. 
"Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu?" 

(Luca 24, 5). 

Unde-L cauţi tu pe Domnul, suflete iubite? 
Printre morţi şi printre iucruri neînsufleţite? 
- O, nu-L vei găsi aicea, nici o veşnicie, 
căci El e Izvor de viaţă şi nădejde vie. 
Nesecat Izvor de viaţă şi nădejde vie! 

Unde-L cauţi tu pe Domnul? Pe cărarea lumii? 
Printre fiii ei născuţi din aluatul numii? 
- O, nu-L vei găsi, că-n lume e-mpărat minciuna, 
iar Isus e Adevărul sfânt pe totdeauna, 
adevăr nenfrânt şi tare, sfânt pe totdeauna. 

Unde-L cauţi tu pe Domnul? Printre fraţi şi rude? 
Oricât L-ai striga aicea, glasul nu-ţi aude. 
El e-n Templu, pe Altarul rânduit de Tatăl, 
nu-L găseşti în altă parte - vin aici şi cată-L, 
căci zadarnică ţi-e truda - vin aici şi cată-L. 
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Cum îl cauţi tu pe Domnul? Prin ştiinţa firii? 
Tu nu ştii că ea e roadă a nelegiuirii? 
-O, nu-L vei găsi, căci locul Lui e curăţia, 
cine-şi leapădă păcatu-l simte părtăşia. 
De-mbraci hainele luminii, tu-l simţi părtăşia! 

Ieşi afară din cetatea lumii blestemate, 
ieşi din firea ta robită de adânci păcate, 
şi grăbit să vii la Domnul, dincolo de poartă, 
El ţi-aduce mântuire şi păcatu-ţi iartă. 
Te acopere cu viaţă şi păcatu-ţi iartă! 

Vino, să urmezi cărarea vieţii care duce, 
prin Golgota neuitată, prin ocări şi cruce, 
Sus în Cerul veşniciei plin de strălucire, 
unde locuieşte Domnu-n har şi fericire, 
lângă El pe veci te-aşează, Domnu-n fericire! 



189. Să cântăresc... 
"Să n-ai in sacul tău două feluri de greutăţi-" (Deut. 25, 13). 

Să cântăresc în lume toate 
cu-al Tău cântar dumnezeiesc, 
căci e Cântarul de dreptate, 
cu care nu pot să greşesc! 

i 
Să cântăresc, să cântăresc, 
cu-al Tău Cântar dumnezeiesc, 
şi gândul meu şi vorba mea, 
şi inima cu tot din ea, 

Ref.1. şi-ndemnuri de la cel străin, 
Isus să cântăresc deplin, 
cu-al Tău dumnezeiesc Cuvânt, 
cântarul veşnic drept şi sfânt! 
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Ajută-mă s-arunc din mine, 
cântar străin, firesc şi rău, 
să poată pururi a rămâne, 
în inimă cântarul Tău! 

(Refren 1 ) 

Măsura Ta de soare plină, 
în inimă s-o am şi-n gând, 
căci măsurând cu-a ei lumină, 
eu nu pot să greşesc nicicând! 

Vreau să măsor, vreau să măsor, 
o, scumpul meu Mântuitor, 
cu-a Ta măsură ne-ncetat, 
ca să nu pot cădea-n păcat, 

Ref. 2. şi calea mea şi lucrul meu, 
şi tot ce este-n jur mereu, 
vreau să măsor cu-al Tău Cuvânt, 
dreptar desăvârşit şi sfânt! 

Ajută-mă s-arunc Isuse, 
măsuri fireşti din viaţa mea, 
zdrobeşte-le şi fă-le-apuse, 
să pot purta măsura Ta! 

( Refren 2) 

C-atunci mă porţi cu veşti divine, 
prin lumea care zace-n rău, 
când am desăvârşit în mine, 
măsura Ta, cântarul Tău! 

Cântarul Tău, Măsura Ta, 
doresc deplin a le purta, 
să-Ţi fiu un martor credincios, 
făcând Lucrarea Ta frumos. 

Ref. 3. în mine să Te-ncrezi deplin 
ca-n tot ce fac să spui: amin. 
Aşa doresc, Isuse Sfânt, 
să pot trăi pe-acest pământ! 



190. Păcatul Ţi-a gătit... 
"îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: "Nu vă te

meţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răs
tignit. Nu este aici; a înviat..." (Matei 28, 5-6). 

O i 

Păcatul Ţi-a gătit, Isuse, 
adânc şi-ntunecos mormânt, 
şi-n moarte-nlănţuit Te puse, 
să zaci Tu cel mai Viu şi Sfânt. 

Pecetluitu-i-a intrarea 
şi strajă-n uşa lui a pus, 
ca să-Ţi împiedice Lucrarea, 
ce Tu ai spus c-o faci, Isus! 

Dar nu-i groap-atât de-adâncă 
şi nu-i lanţ atât de gros, 
ca să poată ţine veşnic 

Ref. Adevărul luminos. 
Căci din ea, mai viu, mai tare, 
mai slăvit şi mai frumos, 
va-nvia fără zăbavă, 
c-Adevărul e Hristos! 

Dar când sosit-a ora sfântă 
zdrobite-au fost drăceşti puteri, 
şi straja a căzut înfrântă, 
în faţa sfintei învieri. 

Şi-n strălucire orbitoare 
Te-ai ridicat Biruitor, 
Isuse, Veşnicule Soare, 
de viaţă pururi dătător! 
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191. Dincolo.. 

Dom-nul ne va du - ce.Pe'a ere-din-ţei sfân-tă ca - le , Dom-nul ne va du-ce. 
Dincolo de valea morţii 
dincolo de cruce, 
e Cetatea vieţii-n care, 
Domnul ne va duce. 
Pe-a credinţei sfântă cale, Domnul ne va duce. (bis) 
Dincolo de marea lumii, 
dincolo de apă, 
e slăvita-mpărăţie 
unde El ne scapă. 
Cu Corabia credinţei, Domnu-n Ea ne scapă. 

Dincolo de munţii urii, 
dincolo de noapte, 
e iubirea în lumină, 
cu-a ei roade coapte. 
Cu-a credinţei mână strângem roadele ei coapte! 

Dincolo de suferinţă 
dincolo de chinuri, 
e parfumul cel din via, 
cu preasfinte vinuri. 
cu-a credinţei cupă bem noi sfintele ei vinuri. 

Ochiul limpede-al credinţei 
să ni-l ţii Părinte, 
să privescă oricând Dincolo 
harurile sfinte. 
în curând păşi-vom pragul harurilor sfinte. 
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192. Dă-mi harul credinţei.. 

Dă-mi harul credinţei în vremea de-acum, 
când şerpii-ndoielii ascunşi stau în drum; 
în gânduri, în vorbe, în fapte-n dorinţi, 
Isuse dă-mi harul preasfintei credinţi. 

Dă-mi harul credinţei adânc şi curat, 
când sufletul geme.adânc apăsat! 
Când veacu-ndoielii scrâşneşte din dinţi, 
isuse dă-mi harul preasfintei credinţi. 

Dă-mi harul credinţei mereu mai aprins, 
de gheaţa-ndoielii să fiu neatins, 
Te rog cu putere şi lacrimi fierbinţi, 
Isuse dă-mi harul preasfintei credinţi. 
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Dă-mi harul credinţei, să zbor tot mai sus, 
de munţii-ndoielii să fiu nerăpus; 
.când muşcă durerea, când vin suferinţi, 
Isuse dă-mi harul preasfintei credinţi. 

Dă-mi harul credinţei, să trec liniştit, 
pe marea-ndoielii cu valu-i cumplit. 
Vâslind cu putere şi noi stăruinţi, 
Isuse dă-mi harul preasfintei credinţi. 

Dă-mi harul credinţei, să pot să privesc, 
spre ţărmul nădejdii spre care păşesc, 
mergând pe cărarea urmată de sfinţi, 
Isuse prin harul preasfintei credinţi. 

Dă-mi harul credinţei, să pot rămânea , 
în Tine statornic cu dragostea mea, 
topit în lumina slăvitei Fiinţi, 
Isuse prin harul preasfintei credinţi. 



193. Doresc să pot să-Ţi cânt Isuse.. 

Doresc să pot să-Ţi cânt, isuse, 
c-o inimă mereu senină, 
scăldată-n valuri de lumină, 
aprinsă-n dragostea divină, 
şi odihnită-n pacea lină, 
aşa doresc să-Ţi cânt, Isuse! 

Doresc să pot s-alerg, Isuse, 
c-o inimă despovărată, 
în sângele Tău sfânt spălată, 
de dor mai mult înflăcărată, 
pe calea Ta cea minunată, 
aşa doresc să-alerg, Isuse! 

Doresc să pot să lupt, Isuse, 
c-o inimă mai arzătoare, 
umplută cu-adevărul tare, 
să poată fi biruitoare, 
în lupta sfinţilor cea mare, 
aşa doresc să lupt, Isuse! 

Doresc să pot s-aştept, Isuse, 
c-o inimă mai liniştită, 
şi c-o răbdare nesilită, 
făgăduinţa Ta slăvită, 
ce-n har curând va fi-mplinită, 
aşa doresc s-aştept, Isuse! 

Să cânt, s-alerg, să lupt, Isuse, 
şi să aştept sunt haruri sfinte, 
pe care Ţi le cer fierbinte, 
chiar când nu pot rosti cuvinte, 
Tu dă-mi-le mai dinainte, 
aşa Te rog, Te rog, Isuse!... 
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194. Să ştiu... 
"Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai 

lui Dumnezeu. Şi suntem." (1 loan 3, 1). 

Să ştiu că sunt copilul Tău, 
Părinte s-o ştiu bine, 
că-s mântuit din orice rău, 
prin har, prin har de Tine! 

O, Tată, Tatăs fânt, 
Tu vrei pe-acest pământ, 

^ să ştiu, să ştiu ce sânt, (bis) 
prin trai şi prin cuvânt, 
să-Ţi nalţ Numele sfânt, 
şi-aşa să spun ce sânt! 

Să ştiu că sunt ostaş smerit, 
Isuse să ştiu bine, 
că-n Oastea Ta am fost primit, 
prin har, prin har de Tine! 

Isus, Isuse Sfânt, 
Tu ceri pe-acest pământ, 
să fiu ostaş ne-nfrânt, 
în frontul vieţii sfânt, 
să lupt cu dor şi-avânt, 
şi-aşa să spun ce sânt! 

Să ştiu că-s rânduit să fiu, 
o, Doamne să ştiu bine, 
un martor credincios şi viu, 
prin har, prin har de Tine! 

O, Doamne, Doamne Sfânt, 
am pus un legământ, 
să-Ţi fiu un martor sfânt, 
oricând pe-acest pământ, 
de-i soare, nor sau vânt, 
lucrând să spun ce sânt! 
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195. Fă-mi cântecul.. 

Fă-mi cântecul un foc aprins, 
din Adevărul veşnic, 
să ardă-n Templul Tău nestins, 
ca jertfă şi ca sfeşnic! 
Puterea lui să facă scrum, 
lucrarea rătăcirii, 
împrăştiind pe-al vieţii drum, 
mireasma mântuirii! 

Fă-mi cântecul o spadă grea, 
Cuvântul Tău să-l poarte, 
să-mpartă biruinţa Ta, 
prin lumea cea de moarte; 
să taie-adânc orice păcat, 
şi orice rătăcire, 
croind un drum mai luminat, 
spre har şi mântuire! 
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Fă-mi cântecu-nţeiept năier, 
pe marea suferinţei, 
să poarte-n orice timp spre Cer, 
corabia credinţei! 
Şi s-o păzească liniştit, 
de stânca rătăcirii, 
înaintând desăvârşit, 
spre Ţărmul mântuirii! 

Fă-mi cântecul, spre slava Ta, 
să sune tot mai tare, 
mai plin să poată arăta, 
iubirea-Ţi arzătoare. 
Şi armonia lui de har, 
s-atragă pe oricine, 
din noaptea chinului amar, 
Isuse lângă Tine! 



196. Fă-mă Tu folositor... 
"...Altă dată ţi-a fost nefolositor, dar care acum îţi va fi.folo

sitor şi ţie şi mie." (Filimon 11). 

Fă-mă Tu folositor, 
Doamne prin iubire, 
ca să pot pe-al Tău ogor, Ibis 
duce mântuire! ' 

Isuse, Isuse, fă-mă Tu folositor 
numai prin iubire! 

Duhul pururi sfinţitor, 
să mă poarte-n lume, 
ca să fiu folositor, 
sfântului Tău Nume! 

Isuse, Isuse, vreau să fiu folositor 
sfântului Tău Nume! 

Mai aprins, mai râvnitor, 
să alerg nainte, 
ca să fiu folositor, 
cauzei preasfinte. 

Isuse, Isuse, vreau să fiu folositor 
cauzei preasfinte! 
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Dă-mi puterea să-mi omor, 
zilnic vechea fire, 
ca să fiu folositor, 
căii de sfinţire. 

Isuse, Isuse, vreau să fiu folositor 
căii de sfinţire! 

Stinge-mi foc ucigător, 
de dorinţi străine, 
ca să fiu folositor, 
numai pentru Tine! 

Isuse, Isuse, vreau să fiu folositor 
numai pentru Tine! 

Fă-mă Tu mai răbdător, 
în dureri amare, 
ca să-Ţi fiu folositor, 
Ţie în Lucrare! 

Isuse, Isuse, vreau să fiu folositor 
Ţie în Lucrare! 

Şi de Tine mai cu dor 
inima-mi anină, 
ca să-Ţi fiu folositor, 
pururi prin lumină! 

Isuse, Isuse, vreau să fiu folositor 
pururi în lumină! 



197. O, vindecă-mi ochiul credinţei... 
"Doamne, deschide-i ochii să vadă." ( 2 Regi 6, 17). 

O, vindecă-mi ochiul credinţei Isus, 
să poată privi strălucirea, 
din ceru-adevărului fără apus, 
în care domneşte iubirea! j 

Mai limpede fă-mi-l în vremea de-acum, 
să-Ţi pot recunoaşte Fiinţa, 
să pot ocoli orice piedică-n drum, 
ce-o pune-n ascuns necredinţa. 

Când somnul vrăjmaş, mă pândeşte şi-ar vrea 
adânc să pătrundă în mine, 
alungâ-l Isuse din inima mea, 
şi ochiul mai treaz Tu mi-l ţine! 

Topeşte-mă-n focul preasfintei iubiri, 
ca ochiul credinţei să poată 
păstra necurmat şi fierbinte-n priviri, 
Fiinţa-Ţi în har îmbrăcată! 
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198. Suflete-al meu 

Suflete-al meu, 
cântă mereu, 
cântă pe Domnu-n lumină, 
cântă supus, 
căci ţi-a adus, 
har şi primire deplină. 

Mai luminos, 
Ref. mai credincios, 

cântă şi-ascultă-L pe Domnul Hristos! 

Drumu-I slăvit, 
calcă-l smerit, 
plin de nădejdea sfinţirii, 
cântă nenfrânt, 
cântecul sfânt, 
scut ţi-este harul iubirii! 

Fii răbdător, 
spinii ce dor, 
grabnic trăi-şi-vor sfârşitul, 
zorii de har, 
dulce răsar, 
iată e roş Răsăritul! 

241 



199. Ce frumoasă-i mântuirea.. 

Ce frumoasă-i mântuirea, 
ce frumoasă! (bis) 
Toarnă-n suflet fericirea 
luminoasă! (bis) 
Căci acel care-a venit, 
la Isus cel răstignit, 
mântuire-a dobândit, 
luminoasă! 

Ce deplină-i mântuirea, 
ce deplină, 
taina ei omoară firea 
cea de tină! 
Şi din moartea ei răsar, 
zorii vieţii noi, în dar, 
îmbrăcată-n sfântul har 
şi-n lumină! 
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Ce slăvită-i mântuirea, 
ce slăvită! 
E gătită cu iubirea 
liniştită! 
Şi pe unde trece ea, 
lasă alb veşmânt de nea, 
miresmat cu dragostea 
liniştită! 

Ce măreaţă-i mântuirea, 
ce măreaţă! 
Poartă-n ea nemărginirea 
de viaţă. 
Căci în haru-l minunat • 
Domnu-n braţe ne-a purtat, 
spre izvorul nesecat 
de viaţă! 

închinare-n umilinţă 
închinare, 
îi aducem cu credinţă 
şi-ascultare, 
Domnului iubit Isus, 
ce-n iubire ne-a adus, 
mântuirea cea de Sus, 
cu-ndurare! 


