
201. Ce pot să spună despre tine ?. . . 

Ce pot să spună despre tine, Văd pe ogorul vieţii tale 
acei ce viaţa-ţi urmăresc? belşugul roadelor de sus? 
Te socotesc lucrare sfântă i . . Şi faţa ta arată pururi 
a harului dumnezeiesc? J 1 S blândeţea Feţei lui Isus? 

Tu ştii, tu vezi! - O, cercetează-ţi Te văd ei liberi de pământul 
adânc şi-atent viaţa ta, şi lumea veacului de-acum? 

R e f - chiar de te-nşeli pe tine însuţi, Şi-alergi tu liniştit şi sigur 
pe Domnul nu-L poţi înşela! pe-al neprihanei veşnic drum? 

Văd ei lumină minunată, Isus te-a pus să-l fii lumină, 
în tot ce faci şi-n tot ce spui? şi mărturie pe pământ, 
Şi simt în fiinţa ta de humă cum împlineşti voinţa-l sfântă, 
că eşti copilul Domnului? şi cum ţii sfântu-l legământ? 

El şi-a făcut cu prisosinţă 
lucrarea pentru tine, blând, 
de nu-L asculţi în umilinţă, 
vei da socoata în curând! 

200. Neam de Dumnezeu... 
"Suntem din neamul Lui..." (Fap. Ap. 17, 28). 

Din neam de Dumnezeu suntem, 
născuţi din veşnica-l Fiinţă, 
toţi câţi pecetea Lui avem, 
toţi câţi purtăm în duh credinţă; 

R f Din Dumnezeu, 
suntem din Dumnezeu. 

Toţi câţi în inimă-am primit 
chemarea harului divină, 
adusă-n chip desăvârşit, 
prin jertfa Fiului deplină; 

Toţi câţi păstrăm al Lui Cuvânt 
lumină sfântă pe cărare; 
toţi câţi înaintăm cu-avânt, 
spre-mpărăţia viitoare; 

Toţi câţi suntem înveşmântaţi, 
cu arzătoarea Lui iubire, 
- suntem din neamul Lui, curaţi, 
şi El e-a noastră Moştenire! 



Isuse,trezeşte-Ţi urmaşii, 
căci somnul adânc i-a cuprins, 
în noaptea aceasta vrăjmaşii, 
pe Tine Te vor iarăşi prins! 

Vor mâinile Tale să-Ţi lege, 
o, sfânt Adevăr luminos, 
că-n lumea deacum nu e lege, 
să-Ţi apere Chipul frumos! 

Lucrarea Ţi-o vor nimicită, 
pe Tine pe cruce Te vor, 
păzeşte-i cu dreapta-Ţi slăvită, 
pe-acei ce-Ţi urmează cu dor! 

Adună-i mereu lângă Tine, 
că-n lume-s atâţia duşmani, 
şi-atâtea trădări şi suspine, 
şi-atâtea grădini Ghetsimani. 

Mai trează le ţine credinţa, 
şi dragostea-n suflet curat, 
să poarte şi ei biruinţa, 
Isuse, cum Tu ai purtat! 

Ce dulce-i trăirea cu Tine, 
Isus când Te-ascult, 
şi-Ţi caut mai mult, 
privirile Tale senine! |bis 

Ce tainice doruri mă leagă, 
când inima mea, 
cu focul din ea, 
cuprinde Fiinţa-Ţi întreagă! 

Ce haruri, ce roade preasfinte, 
mă umplu mereu, 
când sufletul meu, 
aleargă spre Ţintă, nainte! 

Odihnă plăcută m-aşteaptă, 
în Casa de Sus, 
când umblu supus, 
cu Tine pe calea cea dreaptă! 

202. Isuse, trezeşte-Ţi urmaşii... 
"Isus, apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind şi a zis lui 

Petru: "Ce. un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine?" 
(Matei 26, 40). 

203. Ce dulce-i trăirea cu Tine... 



204. Pacea şi iubirea.. 
"...Cel ce sta pe cal, a primit puterea să ia pacea de pe 

pământ..." (Apocalipsa 6, 4). 

Pacea şi iubirea s-au luat din lume, 
urmele lor sfinte peste tot s-au şters, 
căci nisipul mării fărdelegii-n spume, 
coperit-a drumul pe-unde ele-au mers! 

Groază şi-ntuneric astăzi stăpâneşte 
faţa-ntunecat-a-ntregului pământ, 
suspinând aşteaptă firea şi tânjeşte, 
dup-al mântuirii Nou Aşezământ! 

Norii grei de ură tot mai mult s-adună, 
ploaia să şi-o verse peste fiii ei, 
tremură văzduhul, fulgeră şi tună, 
şi tresaltă vesel, demonii mişei!... 
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Pacea şi iubirea pururi se sărută, 
doar în locu-n care e Stăpân Hristos, 
fericită-i viaţa ce-ascultând tăcută, 
rupe legătura cu lumea de jos! 

Şi se nalţă-n cerul păcii şi iubirii 
pe-a credinţei cale dată de Isus, 
chiar în cort de humă, haina mântuirii, 
o-mbracă-n lumina slavilor de Sus! 

Vino, Doamne, vino! Ca s-aduci cu Tine, 
pacea şi iubirea şi-al nădejdii har, 
pe pământul care tremură-n suspine, 
frământat de chinuri şi de plâns amar! 

Şi-adu Sărbătoarea stăpânirii Tale, 
peste lumea care s-a zbătut în rău, 
pacea Ta să-i fie luminoasă cale, 
slavă-n veci să cânte, doar Numelui Tău! 
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205. De la Tine-am învăţat 
"Isus a zis: învăţaţi de la Mine..." (Matei 11, 29) 

Eu de la Tin-am învăţat Isuse, (bis) 
că lumea-i patrie străină, 
pentru-adevăr, pentru lumină, 
pentru credinţa cea divină, 
pentru iubirea Ta senină, 
pentru acei ce vor să vină 
la Tine să le dai hodină... 

Am învăţat, Isus, că mântuire (bis) 
din stări adânci de rătăcire, 
din neagra lumii rânduire, 
din lanţuri de nelegiuire, 
din faptele din vechea-mi fire, 
primesc când vreau cu hotărâre 
desăvârşită izbăvire... 

Am învăţat că lumea e-o pustie, (bis) 
de rătăciri şi viclenie, 
că nu-i a Ta împărăţie, 
ci Te-a primit ca pe-o urgie 
când Tu pe-ntinsa ei pustie 
îi dăruiai din Apa vie 
spre-o fericită veşnicie. 

Da, de la Tine-am învăţat, Isuse (bis) 
ca să trăiesc cu-adevărat, 
tot ceea ce mi-ai arătat. 
De nu ascult a Ta dreptate 
să pier în noaptea de păcate 
străin de sfânta-Ţi bunătate, 
de Tine în eternitate! 
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206. Cu ochii tăi de cer 
( Binecuvântare) 

- pentru Daniela, 15 iunie 1963, 
- ziua ei de naştere -

Cu ochii tăi de Cer cu soare, 
de-a pururi Cerul să-l priveşti, 
ca ceru-n suflet să-ţi coboare, y 
şi Ceru-n veci să-l moşteneşti. ) 

O sărbătoare nesfârşită, 
scăldată-n har dumnezeiesc, 
să te-ncunune fericită, 
- fetiţa mea, azi îţi doresc! 

251 



207. Nu-i jertfă prea mare.. 

Nu-i jertfă prea mare să cazi apărând 
frumseţea-Adevărului care 
din Cer coborât-a la noi aducând, \ . . 
lumină, iubire, iertare! ) 

Nu-i jertfă prea mare să pierzi pe pământ 
averi, prietenii, libertate, 
când Domnul smerit a lăsat Cerul sfânt, 
să poarte-ale noastre păcate. 

Nu-i jertfă prea mare să fii prigonit, 
când crezi şi păstrezi calea dreaptă, 
când ştii c-o s-ajungi un sfârşit strălucit, 
când ştii ce cunună te-aşteaptă! 

Nu-i jertfă prea mare, când ochii-ţi ridici 
spre Jertfa de Domnul adusă, 
când ştii cât de mult a plătit El aici 
a ta mântuire nespusă! 

Alungă-ntristarea şi fii fericit, 
cântând imnuri sfiute iubirii, 
c-alături de Domnul ai fost rânduit, 
să fii pe altarul jertfirii! 

252 

208. Cănd m-apasă întristarea.. 

Când m-apasă întristarea, 
când mi-e sufletu-norat, 
o, Isuse alinarea, 
şi oduhna-n Tine-mi cat. 
Tu cunoşti făptura-mi slabă, 
şi ştii luptele ce-mi vin, 
adu-mi, Doamne, mai degrabă 
ajutorul Tău deplin! 

Adu-mi bucuria sfântă, 
şi seninu-n viaţa mea, 
luptele care-o frământă, 
linişteşte-le în ea. 
Şi-n lumina Feţei Tale, 
să mă ţii pân-la sfârşit, 
ca să pot pe-a vieţii cale 
alerga necontenit. 

în iubire şi-n credinţă 
totdeauna să mă creşti, 
şi de scumpa Ta Fiinţă, 
tot mai mult să m-alipeşti. 
Ca să pot rămâne-n Tine, 
liniştit şi roditor, 
chiar şi-atunci când greul vine, 
scumpul meu Mântuitor! 
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209. De-ai străbate.. 

De-ai străbate-n lung şi-n lat 
marea şi pământul, 
de cu zori până-n serat 
alergând ca vântul, 
n-ai să afli niciodat' 
porci zidind cetate, 
nici pe cel strâmb şi-ntinat, 
făptuind dreptate 

N-ai să afli lup păstor, 
nici pod peste mare, 
nici pe cel linguşitor, 
sfânt pe-a sa cărare! 
Nici făţarnicul trăind 
lepădat de sine, 
într-o lume ce-i aprind, 
patimile-i pline. 

Nici pe omul cel firesc 
pătrunzând în taina 
Adevărului ceresc, 
şi să-i poarte haina. 
N-ai să-l vezi pe cel răpus 
de pământ şi lume, 
să-L iubească pe Isus 
şi preasfântu-l Nume!... 

254 

De-ai străbate-n lung şi-n lat 
şi pământ şi mare, 
n-ai să-l vezi pe cel bogat, 
în sfânta Lucrare. 
Căci acel înlănţuit 
de-a morţii robie, 
niciodată nu-i primit, 
în Lucrarea vie! 

Domnul nu-şi dă turma Lui 
- cea din veac iubită -
niciodată lupului, 
spre a fi păzită. 
Şi nici haru-l sfinţitor 
El nu şi-L împarte, 
şarpelui otrăvitor, 
purtător de moarte! 

Ci El dă desăvârşit, 
mântuire-aleasă, 
celui care-a părăsit, 
calea păcătoasă! 
Celui ce-a primit deplin, 
viaţă şi iertare, 
îi dă harul Lui divin, 
pentru-a Sa Lucrare! 

Prin credinţ-a fost adus 
şi prin haru-l mare, 
miel în Turma lui Isus, 
dintre morţi şi fiare. 
Şi pe urma Lui călcând, 
cu nădejde vie, 
poate ca să-l fie-oricând 
sfântă mărturie! 



210. Ce dulce-i povara iubirii.. 

Ce dulce-i povara iubirii, 
pe umeri curaţi aşezată, 
ea-i mirul din Templul măririi, 
şi jarul pe-altarul jertfirii, 
aşa e povara iubirii, 
în inima-n care-i purtată! 

Ce albă e floarea iubirii, 
mai albă ca neaua-nsorită, 
ea-i sfânta podoab-a unirii, 
şi-i veşnic izvor fericirii, 
aşa este floarea iubirii, 
în inima-n care-i primită! 

Povara şi floarea iubirii, 
păstreaz-o şi creşte-o în mine, 
să fiu de folos mântuirii, 
la toţi de pe calea pieirii, 
prin harul ales al iubirii, 
Isus să-i atrag lângă Tine! 
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211. Iubirea-mi fierbinte 
( Binecuvântare) 

- pentru soj/a mea, Lena, cu ocazia zilei de naştere, 
6 iulie 1963. 

Iubirea-mi fierbinte-ţi doreşte, 
mai mult să-L iubeşti pe Hristos, 
căci sufletul care iubeşte 
e tănăr în veci şi frumos! 

Şi capul mereu ţi se culce 
pe umărul Lui mai supus, 
nimic nu-i atâta de dulce 
ca dragostea pentru Isus! 

Ea-i viaţă, putere, lumină, 
şi-avânt înspre veacul măreţ, 
de ea fie-ţi inima plină, 
- e tot ce-ţi doresc mai de preţ! 

Tticultţd ! 
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212. Isuse-ntruparea Harului 

Isuse-ntruparea preasfântului Har, 
şi Preot şi Jertfă Tu eşti pe Altar, 
în Templul sfinţirii, (bis) 
şi Preot şi Jertfă Tu eşti pe Altar. 
Ca toţi care gem de păcate robiţi, 
prin Tine să fie iertaţi şi primiţi, 
de Tatăl, de Tatăl măririi! 

Isuse-Armonia din Cerul slăvit, 
Tu eşti şi Stăpân dar şi Rob umilit, 
în sfânta Lucrare, 
Tu eşti şi Stăpân dar şi Rob umilit. 
Izvor al vieţii Tu viaţa Ţi-ai dat, 
să-i poţi ridica pe cei morţi în păcat, 
la viaţă, la viaţă şi soare! 

Isuse-Frumseţea neprinsă-n Cuvânt, 
Păstor Preaputernic şi Miel pururi sfânt, 
Tu eşti pe vecie, 
Păstor Preaputernic şi Miel pururi sfânt! 
Peceţile sfinte le-ai rupt şi-ai deschis, 
cărări spre lumină şi har nedescris, 
şi dragoste, dragoste vie! 
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Isuse eşti TOT pentru cei ce Te vor, 
eşti Bobul de grâu, dar şi-ntinsul Ogor, 
ce porţi mântuire, 
eşti Bobul de grâu, dar şi-ntinsul Ogor, 
ca toţi cei sădiţi, prin credinţa de foc 
în Tine - s-ajungă în Veşnicul Loc, 
primind fericire! 

Să fiu ca şi Tine, Isuse doresc, 
cum Tu mi-ai slujit vreau şi eu să-Ţi slujesc, 
cu-ntreaga-mi fiinţă, 
cum Tu mi-ai slujit vreau şi eu să-Ţi slujesc! 
în mine să pot să cuprind pe deplin, 
şi viaţa şi lucrul şi felu-Ţi divin, 
mereu prin credinţă. 



213. Arătarea Lui 
"...Când se va arăta El, vom fi ca EL." (1 loan 3, 2). 

Doar celor ce Te-ai arătat, 
- o, Adevăr prealuminos, -
şi Te-au văzut cu-adevărat, 
aşa cum eşti, aşa frumos, 
şi focul Tău în veci nestins, 
i-a biruit şi i-a aprins, 
- doar ei primesc pe chipul lor 
slăvitu-Ţi chip strălucitor; 
şi felul Tău şi Faţa Ta, 
doar ei le pot curat avea, -
căci tot ce arde pe altar, 
ia chip de foc, devine jar!... (bis) 
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214. Nu poţi şti ce-i învierea.. 

Nu poţi şti ce-i învierea, 
rrici s-o crezi cu-adevărat, 
când din moartea fărdelegii, 
dragul meu, n-ai înviat. 
Căci în tainele preasfinte 
va pătrunde cel ce-i viu. 
Morţii însă niciodată, 
nici nu cred şi nici nu ştiu! 

Nu poţi şti ce-i mântuirea, 
şi-adâncimea ei de har, 
când la plugul fărdelegii 
tragi pe-al lumii-ntins hotar! 
Numai cei iertaţi şi liberi, 
îi simt focul ei întreg. 
Robii însă niciodată, 
n-o cunosc, nici n-o-nţeleg! 

Nu poţi şti ce-i biruinţa 
Jertfei de pe Golgota, 
când mocirla fărdelegii 
ţi-a-necat viaţa ta. 
Căci în luptele divine 
biruiesc doar cei curaţi; 
ca să-noate, niciodată, 
nu mai pot cei înecaţi. 

Nu poţi şti ce-i Adevărul 
rânduirilor cereşti, 
când pe calea fărdelegii, 
şi-a minciunii tu păşeşti. 
Numai cel născut din Duhul 
prin credinţa în Isus, 
în lumina cunoştinţei 
tainelor pe veci e pus!... 
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215. Un stâlp In Templul Tău... 
"Pe cel ca va birul, îl voi face un stâlp în Templul 

Dumnezeului meu..." (Apocalipsa 3, 12). 

Un stâlp în Templul Tău cel viu, 
zidit adânc în Tine, 
Isus doresc deplin să fiu, > 
să pot pe umeri ca să ţiu, >bis 
poverile divine! ' 

împodobit şi potolit, 
cu aurul credinţii, 
să port în chip desăvârşit, 
lumina harului slăvit, 
în noaptea suferinţii! 

Pân-la sfârşit neclătinat, 
din sfânta Temelie, 
păstrează-mă tot mai curat, 
mai hotărât, mai nenfricat, 
oricâte-ar fi să vie! 

Să fiu un reazim sfinţitor, 
trudiţilor pe cale, 
alin şi har întăritor, 
să torn în inimile lor, 
prin glasul Cărţii Tale. 

Un stâlp în Templul Tău cel sfânt, 
durat în stânca tare, 
a Adevărului nenfrânt, 
Isuse fă-mă pe pământ, 
spre slava Ta cea mare! 
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216. Nu te frământa... 
"...Isus i-a zis: "Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngri

jorezi şi te fămânţi tu, dar un singur lucru trebuieşte. Mă
ria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua." 

(Luca 10, 41-42). 

Nu te frământa ca Marta, 
multe tu să-nfăptuieşti, 
rostul vieţi-i numai UNUL : 
Adevărul să-l găseşti. 
Şi rămâi apoi statornic, 
cu tot sufletu-alipit, 
liniştit ca şi Măria, 
lângă Domnul Preaiubit. 

însetat după ştiinţă, 
multe-nveţi azi pe pământ, 
multe prinde-a ta gândire, 
multe ştii, căci multe sânt! 
Dar de nu ştii lucrul UNIC, 
spus de orbul vindecat, 
tu nu poţi avea lumina 
harului îmbelşugat! 

Poţi păzi cu sârguinţă, 
ca şi tânărul avut, 
multe legi, porunci şi jertfe, 
câte alţii n-au putut, 
dar de-ţi mai lipseşte UNA : 
"Ruperea de veacul rău," 
tu n-ai parte niciodată, 
cu Isus în Cerul Său. 

De te lupţi cu multe planuri, 
de vrei multe căi s-apuci, 
uiţi de UNICA Lucrare, 
şi de slujba care-o duci. 
Uiţi s-alergi pe calea sfântă, 
şi uiţi Ţinta ce ţi-a pus, 
înaintea ta curată, 
Domnul nostru Sfânt Isus! 

Uiţi iubirea-n simplitatea 
inimii de prunc candid, 
ce cu cheia ei descuie, 
porţi ce alte legi le-nchid... 
- Domnul vrea UN singur lucru: 
- prin trăire-aşa să-l ştii: -
"Tu în El şi El în tine," 
contopiţi pe veşnicii! 
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217. Tot ce-i vrednic... 
"...Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot 

ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, 
tot ce este vrednic de primit...aceea să vă însufleţească..." 

(Filipeni 4, 8). 
Andante 

Tot ce-i vrednic de primit, 
tot ce-i vrednic de dorit, 
tot ce-i vrednic de iubit, 
Doamne să mă-nsufleţească, 
ca să pot trăi curat, 
într-o lume de păcat, 
şi-n lumină-nveşmântat, 
să nal{ Cauza cerească! 

Tot ce-i vrednic şi frumos, 
tot ce-i sfânt şi de folos, 
e-Adevărul luminos, 
dătător de mântuire. 
Tu eşti Adevăru-ntreg, 
viaţa mea de Tine-o leg, 
căci prin Tine înţeleg, 
tot ce-i vrednic de iubire! 

Dumnezeul meu Ceresc, 
dă-mi credinţă să doresc, 
şi putere să primesc, 
tot ce vine de la Tine. 
Să iubesc ce Tu iubeşti, 
să doresc ce Tu doreşti, 
să primesc ce Tu primeşti, 
haru-acesta-l vreau în mine! 
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218. Nu poţi cumpăra cu bani. 
"...Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut 

că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani." 
(Fap. Ap. 8. 20). 

Nu poţi cumpăra cu bani, 
mântuirea minunată, 
de te-ai zbate ani şi ani, 
nu poţi cumpăra cu bani, 
ea se dă la cei sărmani, 
prin credinţă, fără plată! 

Nu poţi cu fireşti puteri, 
să duci luptele divine, 
nici a Duhului poveri, 
nu poţi cu fireşti puteri, 
să le porţi smerit spre Cer, 
de n-ai viaţă nouă-n tine! 

Nu poţi prinde-n mintea ta, 
cea-ntinată şi firească, 
darul de pe Golgota, 
nu-l poţi prinde-n mintea ta, 
numai Duhu-i poate da, 
starea care să-l primească! 

Numai harul minunat, 
coborât întreg prin cruce, 
te ridică din păcat, 
şi din locu-ntunecat, 
dacă crezi cu-adevărat, 
mântuire el ţi-aduce! 

Leapădă tot ce-i pământ, 
leapădă-ţi vicleana fire, 
şi-atunci Domnul pururi sfânt, 
îţi dă harul Lui nenfrânt, 
şi lumină şi avânt, 
şi comori de fericire! 
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219. Cu amfora inimii... 
"Apa pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de 

apă, care va ţâşni în viaţa veşnică." (loan 4, 14). 

Cu amfora inimii mele 
- când zorii-şi aruncă beteala 
luminii pe cerul cu stele -
grăbit şi-nsetat vin cu ea la 

Fântâna cu Apa cea vie 
şi sfânt-a Adevărului, care 
ţâşneşte din veci spre vecie, 
s-o umpli cu dulce răcoare. 

Şi setea din ea-şi potolescă 
câţi trec prin a lumii Sahară, 
puteri tot mai noi să primească, 
să-şi poarte a crucii povară! 

Mi-e amfora mică, Stăpâne, 
dar mult să reverse ea poate, 
cu Apa cea vie din Tine, 
mi-o umple în zilele toate! 
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220. Cum stropul.. 

Cum stropul cristalin de mare, 
cu marea-n veci se face una, 
că-i smuls din ea - şi totdeauna 
revine în întâia stare, 
aşa sunt cei ce prin credinţă 
ca stropi, născuţi din Apa Vie, 
uniţi sunt toţi pe veşnicie, 
de stau în Veşnica Fiinţă. 

Cum boabele de grâu unite 
sunt doar în pâinea minunată, 
în suferinţă frământată, 
atunci când ele sunt zdrobite, 
aşa sunt cei ce suferinţa, 
zdrobitu-le-a dintâia fire, 
desăvârşiţi sunt în unire, 
că-n pâinea vieţii-şi au fiinţa! 

Cum o scânteie îşi păstrează, 
cu focul vie unitate, 
din trupul lui când nu se-abate, 
căci numa-n el ea luminează, 
aşa sunt cei născuţi din focul 
aprins al dragostei divine, 
uniţi sunt toţi cu roade pline, 
în el când îşi păstrează locul! 

Cum vinul ce dă bucurie 
e-o unitate fericită, 
a boabelor ce nimicită, 
li-e firea cea născută-n vie, 
aşa sunt cei ce-şi au trăirea, 
în Viţa harurilor tare, 
au bucurii şi sărbătoare, 
în noul vin ceresc, UNIREA. 
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221. Acesta-i Adevărul... 
"Cuvântul Tău este Adevărul..." (loan 17, 17). 

De uzi mereu pe alţii, 
şi tu vei fi udat, 
nu seceri niciodată 
decât ce-ai semănat! 
Acesta-i Adevărul 
puternic şi frumos, 
ce-n strălucita-l Carte 
ni l-a lăsat Hristos! 

Şi sabia din teacă 
de-o scoţi spre a lovi, 
de sabie pieri-vei, 
când ceasu-ţi va sosi. 
Acesta-i Adevărul 
din sfântul Cer adus, 
si-i scris în Cartea păcii, 
prin jertfă, de Isus! 

Pe calea mântuirii 
aşa doar poţi s-apuci, 
de-ţi lepezi eul propriu 
şi crucea când ţi-o duci. 
Acesta-i Adevărul 
nenfrânt şi luminos, 
descoperit în Cartea 
Vieţii lui Hristos! 
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La doi stăpâni deodată, 
nu vei putea sluji, 
nici firea pământească 
nu poţi a o-mblânzi. 
Acesta-i Adevărul 
pe care ni l-a spus, 
cu-atâta limpezime, 
în Cartea Sa, Isus! 

Părintele iubirii 
păcatul ne-a iertat, 
prin Fiul Său de credem, 
căci jertfă ni L-a dat. 
Acesta-i Adevărul 
preadulce şi duios, 
ce-atât de nalt se vede, 
în Cartea lui Hristos! 

Pământu-ntreg cu Cerul 
curând se va uni, 
când Domnul în mărire, 
la noi va reveni. 
Acesta-i Adevărul 
mângâietor nespus, 
ce-n Cartea Veşniciei 
ni l-a păstrat Isus! 

De cercetăm cu râvnă 
preasfântă Cartea Sa, 
noi Adevărul veşnic, 
deplin îl vom afla. 
Căci Adevărul unic, 
e-un diamant ceresc, 
cu mii şi mii de feţe 
ce-n dragoste sclipesc! 

Ferice-acel ce crede 
şi-n dragoste-i aprins, 
în tainică lumină 
de Adevăr e prins! 
Că-ntreaga mântuire, 
şi harul minunat, 
e-n Adevărul veşnic, 
atunci când l-ai aflat! 



222. Fereastra vieţii... 
"...Daniel...a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus 

erau deschise înspre Ierusalim şi de trei ori pe zi îngenun
chea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui..." (Daniel 6, 10). 

bis 

Fereastra vieţii mele, Doamne, 
mai larg deschide-o necurmat, 
spre Cerul harurilor Tale, 
nemărginit şi nesecat! 

Ca aerul curat şi proaspăt, 
al Adevărului sfinţit, 
s-o primenească totdeauna, 
statornic şi desăvârşit. 

Al dragostei zefir s-o umple 
cu-al ei parfum îmbătător, 
mai strălucit, mai viu, mai spornic, 
în revărsatul zorilor! 

Căci sunt cu trupul prins în lumea 
vremelnicului Babilon, 
dar ard de dorul revederii, 
dumnezeiescului Sion! 

Păstrează-mi Tu deschisă, Doamne, 
fereastra vieţii necurmat, 
spre Fericita mea N ă d s 1 ^ 
Sionul binecuvântat! 
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223. O, Doamne, dă-mi mereu iubirea... 
"Urmăriţi dragostea..." (1 Corinteni 14, 1). 

O, Doamne, dă-mi mereu iubirea, 
ce poate prinde-n ea vrăjmaşii, 
ce-mi face limpede privirea, u i s 

şi-n calea Ta mi-ndreaptă paşii. / 

Dă-mi Tu înţelepciunea care 
cu Adevărul mă încinge, 
cu zel m-aprinde în Lucrare, 
şi focul rătăcirii-l stinge. 

Şi dă-mi puterea cea din Tine, 
să biruiesc orice ispită, 
să naintez spre zări senine, 
nălţând dreptatea Ta slăvită. 

Cu harurile Tale sfinte, 
îmi umple zilnic Tu fiinţa, 
să pot trăi-mplinind, Părinte, 
Cuvântul Tău, cum Ţi-e dorinţa! 
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224. Cu resemnare... 
"Căci întristările noastre uşoare de o clipă, lucrează pentru 

noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă." (2 Cor. 4, 17). 

Cu resemnare şi credinţă, 
să urci calvarul umilirii, 
că-n adâncimi de suferinţă, 
se naşte perla mântuirii! 

Cu râvnă-n rugă tu te pune, 
să-mprăştii umbrele minciunii, 
că-n adâncimi de rugăciune, 
se află perla-nţelepciunii! 

Cu stăruinţă arzătoare, 
Tu cercetează ce te-ncântă, 
că-n adâncimi de cercetare, 
e Adevărul - perlă sfântă! 

Cu-a neprihanei armă vie, 
să stingi a patimilor pară, 
că-n adâncimi de curăţie, 
găseşti iubirea, perlă rară! 

Să-ţi fie viaţa adâncită 
în Domnul - Marea Vieţii pline -
căci El e pururi nesfârşită 
Comoara perlelor divine! 
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225. Cu haina iubirii... 
"Atunci Sem şi lafet au luat mantaua, au pus-o pe 
umeri, au mers deandărătelea şi au acoperit goli
ciunea tatălui lor; fiindcă feţele le erau întoarse 
înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor." (Fac. 9, 23). 

Cu haina iubirii s-acopăr mereu, 
pe cel dezgolit de ispită, 
şi rău să nu-l judec în cugetul meu, 
rostind o sentinţă grăbită! 

Iubirea, iubirea 
R e f să-mi umple de-a pururi trăirea, 

iubirea, iubirea 
plinească-şi în mine menirea. 

Nici piatra osândei cea rece şi grea 
în mine s-o am ridicată, 
ci dragostea dulce, cu focul din ea, 
să facă deplin judecată! 

Iar sabia sfânt-a dreptăţii de Sus 
nici când să n-o scot cu grăbire, 
ci pururi să-nvăţde la Domnul Isus, 
dreptatea născută-n iubire. 

Cu plugul iubirii să scot nencetat 
păcatul cu-a lui rădăcină, 
că-n dragoste sufletul este curat, 
prin ea se păstrează-n lumină! 

In răni de păcate să torn nesfârşit 
balsamul iubirii divine, 
căci dragostea-i semnul că Domnul slăvit 
născutu-m-a nou dintru Sine! 
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226. Pe harfa inimii... 

Pe harfa inimii un singur Nume, 
doresc să nalţ în cântec maiestos, 
lumina Lui să umple-ntreaga lume, Ibis 
căci Soare e dumnezeiescul Nume: > 

ISUS HRISTOS! -bis-

In Taina Lui e-ntreaga mântuire, 
şi-ntregul Har prin El a fost adus. 
0, Nume sfânt! Comoară de iubire, 
puterea Ta aduce mântuire: 

HRISTOS ISUS! 

Să-mi acordezi, Isuse, în lumină, 
prin Duhul, harfa inimii mereu, 
şi-n armonia limpede şi plină, 
să-Ţi nalţ slăvitul Nume în lumină 

de DUMNEZEU! 
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227. La adăpostul Sângelui. 
"Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi 

vedea sângele, şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va ni-
nicio urgie..." (Exod 12, 13). 

Andantino 

La adăpostul Sângelui sfinţit, 
al Mielului de Paşte, 
de orice griji şi temeri sunt scutit, > 
de pace sufletul mi-a copleşit, 
la adăpostul Sângelui sfinţit, 
speranţa mea renaşte! (bis 2) 

b is 

La adăpostul sângelui curat, 
eu scap de-o grea povară, 
prin El cu Dumnezeu sunt împăcat, 
din pomul vieţii roade El mi-a dat, 
la adăpostul Sângelui curat, 
e-a Harului comoară! 

Lumină şi imbold deplin primesc 
şi aripi de credinţă, 
să zbor spre Canaanul cel Ceresc, 
când stau sub Sângele dumnezeiesc, 
lumină şi imbold deplin primesc, 
în slaba mea fiinţă! 

O, slavă Ţie, Mieluşel Preasfânt, 
căci Jertfa Ta slăvită, 
mi-e stânca mântuirii pe pământ, 
mi-e adăpost puternic şi nenfrânt, 
mi-e bucurie sfântă şi avânt, 
spre Era fericită!... 

275 



228. Ridică-Ţi lucrători.. 

Ridică-Ţi lucrători Isuse, 
căci mare-i secerişul Tău, 
dezleagă braţele supuse 
de stăpânirea celui rău! 

Pe ogorul Lucrării divine, 
ca s-adune Isuse cu Tine 
să-Ţi ridici, să-Ţi ridici lucrători, 
mai aprinşi de-ai iubirii fiori, 

Ref. mai pătrunşi de-al credinţei avânt, 
şi mai plini de preasfântul Cuvânt. 
Ca s-adune Isuse cu Tine, 
pe ogorul Lucrării divine, 
să-Ţi ridici, să-Ţi ridici lucrători, 
de lumină şi har purtători! 
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înflăcărează-i Tu cu darul 
dumnezeieştei stăruinţi, 
să poată strânge în grânarul 
ceresc, noi snopi curaţi şi sfinţi. 

Şi-nveşmântează-i în lumină, 
prin Adevărul Tău sfinţit, 
să poat-alege din neghină, 
frumosul grâu desăvârşit! 

Ridică-Ţi în Lucrarea vie, 
pe cei din viaţa Ta născuţi, 
căci numai viii pot să-nvie, 
pe morţii-n fărdelegi ţinuţi! 

Ce mare, mare Ţi-e Lucrarea 
şi ce preţ mare Te-a costat, 
doar cei ce-i simt din plin chemarea 
sunt lucrători cu-adevărat! 



229 . De pe culmile iubirii... 
"Mo/se s-s suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, pe 

vârful muntelui Pisga, in faţa lerihonului. Şi Domnul i-a ară
tat toată ţara: de la Galaad până la Dan." (Deut. 34, 1). 

De pe culmile iubirii, 
albe şi-nsorite, 
văd întinsul strălucirii, . 
ş i splendoarea rânduirii, L i s 

Patriei dorite! (bis) j 

Inima mi-se aprinde, 
viaţa-mi se topeşte, 
de-aş putea azi m-aş desprinde, 
de pământul ce-mi cuprinde 
dorul care creşte! 

Şi-aş zbura, zbura spre Tine, 
să Te-ajung odată, 
căci Te port adânc în mine, 
şi-n furtuni şi-n vremi senine, 
Ţară minunată! 

Frumuseţea Ta mă-mbie, 
- totu-i sărbătoare -
m-ai vrăjit pe veşnicie, 
vino, sfântă-mpărăţie, 
cu-al Dreptăţii Soare! 
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230. La frângerea pâinii... 
"Pe când şedea cu ei la masă, a luat pâinea; şi după ce a 

rostit binecuvântarea, a frânt-o, şi le-a dat-o. Atunci li s-au 
deschis ochii şi L-au cunoscut..." (Luca 24, 30-31). 

Moderato 

La frângerea pâinii Cuvântului sfânt, 
Isuse Te-arăţi totdeauna, 
şi sufletul strânge în cort de pământ, 
lumină şi har şi-adevăr neînfrânt, 
din Cerul de taine - întruna! 

Din frângerea pâinii Cuvântului viu 
primesc şi-mi păstrez viaţa nouă, 
ea-mi ţine tăria pe-al lumii pustiu 
şi dorul mi-l creşte spre Tine să viu, 
cu genele pline de rouă! 

Vreau frângerea pâinii s-o fac necurmat 
în Templul iubirii aprinse, 
s-o pot împărţi mai divin, mai curat, 
la toţi cei flămânzi după harul bogat, 
cu mâinile-n rugă întinse! 

La frângerea pâinii Cuvântului Sfânt 
Isuse Te-arăţi tuturora, 
ea-i uşă şi scară şi aripi şi-avânt, 
spre Cerul preasfântului Tău Legământ, 
de unde-i privesc aurora! 
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231. Nu poţi opri... 

Nu poţi opri din drum măreţul soare, 
nici timpu-n loc nu-l vei putea ţinea, 
nici legea morţii cea necruţătoare, 
s-o-mpiedici astăzi tu nu vei putea! 

Şi nici sfârşitul veacului de ură, 
nici judecata care va veni, 
nici vremile prezise de Scriptură, 
să le opreşti - zadarnic vei trudi! 

Nici Primăvara Harului ce vine, 
n-o poţi lega în lanţuri şi obezi, 
puterea ei nimic n-o poate ţine, 
ea vine chiar şi dacă tu nu crezi 

Cuvântul Dumnezeului Puternic, 
ce veşnic stă deasupra tuturor, 
desăvârşit se va-mplini statornic, 
căci El e viu şi-atotbiruitor! 
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232. Smulge cu desăvârşire. 
"Desţeleni[i-vă un ogor nou şi nu semănaţi intre spini..." 

(leremia 4, 3). 

Smulge cu desăvârşire, 
orice rest din vechea-mi fire, 
rădăcini adânci şi tari, 
de păcat ce dau lăstari, 
smulge-le din viaţa mea, 
Doamne, cu puterea Ta! 

Buruienile străine, 
care-au fost sădite-n mine, 
de lucrarea celui rău, 
smulge-le cu braţul Tău; 
sufletul să-mi fie-n veac, 
un ogor pe sfântu-Ţi plac. 

Ca sămânţa Ta cerească, 
să-ncolţească,să rodească, 
Harul mântuirii plin, 
cu-n duh nou, cu-n simţ divin, 
şi cu-n dor, mai arzător, 
după veacul viitor! 

Evanghelia slăvită, 
s-o pot duce neştirbită, 
celor care zac robiţi, 
de păcate-nlănţuiţi, 
să primesc-al vieţii dar, 
şi-al iertării veşnic har. 

Fă Tu viaţa mea grădină, 
cu flori albe de lumină, 
purtătoare de nectar, 
şi de roade sfinte-n har, 
să le strângi, să le culegi, 
numai Tu, Isuse-ntregi. 
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233. Nu uita... 
"Binecuvintează, suflete, pe Domnul, şi nu uita niciuna 

din binefacerile Lui..." (Psalm. 103,2). 

Nu uita c-ai fost smuls din pierzare, 
de Isus când viaţa Şi-a dat; 
nu uita ce-a costat, ce preţ mare, \ 
mântuirea din negru-ţi păcat! ] 

Nu uita că tu porţi sfântul nume, 
al vieţii şi-al harului sfânt, 
rânduit eşti să fii pentru lume, 
mărturie prin trai şi cuvânt! 

Nu uita, nu uita niciodată, 
că tu eşti pe pământ un străin, 
nu uita că viaţa ţi-e dată, 
ca să nalţi Adevărul divin! 

Nu uita de chemarea cerească, 
şi de-alegerea ta pentru har, 
prin veghere s-o faci să lucească, 
dovedind că nu lupţi în zadar. 

Să-ţi aduci totdeauna aminte, 
de Isus şi Cuvântu-I nespus, 
propăşire şi viaţă fierbinte, 
vei avea când nu uiţi ce ţi-a spus! 
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234. Chiar cei aleşi. 

Chiar cei aleşi sunt ispitiţi să cadă, 
în vremurile grele de apoi, 
dă ochilor trezie ca să vadă, \ ^ 
Isuse că Tu eşti mereu cu noi! j 

Şi-n inimi toarnă linişte deplină, 
şi-avânt şi har în greul Tău război, 
să ştim adânc, că-n tot ce-o fi să vină, 
mai alipit, mai viu eşti lângă noi! 

Când urlă valurile spumegânde, 
de necredinţă, ură şi nevoi, 
adu-ne-aminte-ndemnurile blânde, 
ce ni le-ai dat spunând că eşti cu noi! 

Şi nu lăsa durerea şi-oboseala, 
să ne târască-n negrul lor şuvoi, 
ci iartă-ne slăbia şi greşala, 
şi-ncredinţează-ne că eşti cu noi! 
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235. Când vin! 

Când vin spre mine oşti cumplite, 
de-ndemnuri şi ispite grele, 
când îngrozit privesc spre ele, 
Isuse-n clipele acele, 
dă inimi-mi puteri sporite, (bis) 

Deschide-a ochilor lumine, 
să văd cum Tu-mi numeri paşii, 
să-Ţi recunosc deplin urmaşii, 
că mult mai mulţi decât vrăjmaşii 
sunt cei ce luptă pentru mine! 

înviorează-mă-n credinţă, 
nădejdea fă-mi-o tot mai tare, 
şi dragostea mai arzătoare, 
să pot rămâne în picioare, 
încununat de biruinţă! 

Să văd oştirile de îngeri, 
ce-mi împresoară viaţa toată, 
să-mi văd puterea minunată, 
ce-azvârle-ntunecata gloată, 
în hăul veşnicei înfrângeri 

Şi-nvăluit în pace-adâncă 
să cânt cântări de bucurie, 
când trec prin neagra vijelie, 
să văd lumina ce-o să vie 
de haruri neştiute încă! 
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236. Adânc dorim.. 

Adânc dorim, 
să-Ţi împlinim 
o, Doamne toată voia Ta, 
slăvitu-Ţi Glas, 
în orice ceas, 
ajută-ne a-l asculta! 

Cu Duhul Sfânt, 
pe-acest pământ, 
să ne conduci pe drumul Tău, 
descoperind, 
şi biruind, 
îndemnurile celui rău! 

Stăruitori, 
şi roditori, 
în lucrul Tău să fim mereu, 
nălţând cu drag, 
frumosul steag, 
ne-mpiedicaţi de nici un greu! 

Ca la sfârşit, 
mai strălucit, 
cu toţii să-Ţi putem cânta, 
când Tu măreţ, 
a noastre vieţi, 
cu har le vei încununa! 
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237. Mântuire plină... *) 

Mântuire plină, 
pace şi lumină, 
din slava senină, 

ţie ţi-a adus, (bis) 
naşterea slăvită, 
cum a fost vestită 
- în ieslea smerită a -

Domnului Isus. (bis) 

Dacă cu credinţă, 
şi cu umilinţă, 
în a ta fiinţă 

astăzi o primeşti, 
taina mântuirii, 
înnoirea firii, 
plinul fericirii, 

pururea trăieşti! 

Căci în haru-l mare, 
prin a Sa-ntrupare, 
ne-a deschis intrare 

Domnul Preamărit, 
în slăvita-l Casă, 
la bogata-l masă 
şi la slavă-aleasă, 

fiindcă ne-a iubit! 

*) Crăciunul 1963. 
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238. Nu e greu.. 

Nu e greu să găseşti Adevărul preasfânt, 
când îl cauţi arzând, cu credinţă, 
când smerit îl asculţi, încheind legământ (bis 1) 
că-i urmezi cu întreaga-ţi fiinţă. 

Nu e greu, când iubeşti felul Său cristalin, 
când trăirea cu El ţie-ţi place, 
- ce uşor te conduce atunci, ce senin, 
înspre ţărmuri albastre de pace! 

Dăruit când îi eşti, când cărarea i-o ţii, 
Adevărul se dăruie ţie, 
şi când rupi legături de fireşti prietenii, 
îi câştigi pentru veci prietenie! 

Când sărac şi lipsit pentru El tu rămâi, 
Adevărul îţi este comoară, 
mai bogat, mai de preţ pe pământ nimeni nu-i 
decât El, când în tine coboară! 

Şi pe faţă primeşti chipul Lui preafrumos, 
de lumină, blândeţe, iubire, 
c-Adevărul e viaţă, e har, e Hristos, 
e întreg Dumnezeu în mărire! 

bis 
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239. Să-mi fii Tu Alfa şi Omega... 
"Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi Sfârşitul, zice Domnul..." 

(Apocalipsa 1, 8). 

Moderato 

Să-mi fii Tu Alfa şi Omega vieţii, 
Isuse, totdeauna pe pământ, 
Luceafărul frumos al dimineţii \ 
să-mi fie-al Tău dumnezeiesc Cuvânt? } b i s 

Prin Tine vreau să-ncep orice lucrare, 
şi tot prin Tine vreau ca s-o sfârşesc 
cum raza-şi are obârşia-n soare, 
aşa - din Tine viaţa să-mi trăiesc! 

Pecetea Duhului s-o am în mine, 
în tot ce simt, gândesc şi spun şî fac 
bobocii-mpărăţiei care vine, 
în inimă să-i vezi cum se desfac. 

Să-mi fii Tu Alfa şi Omega-n toate, 
şi-n toate fă-mă sfânt şi roditor, 
căci doar prin Tine sufletul meu poate 
păşi spre fericitul Viitor! 
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240. Dreptate... 
"Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui. care slriqâ 

zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte fală de ei? Vtt spun 
ca le va face dreptate in curând..." (Luca 18, /-li) 

Dreptate, Dreptate, ISUSE - Dreptate, 
pe Tine te vrem, după Tine tânjim, 
cu suflete arse, cu trupuri uscate, 
îţi cerem azi apa, adânc s-o sorbim! 

E lungă-ncercarea, e aspră durerea, 
în văile morţii în care-aşteptăm, 
o, vino Dreptate, arată-Ţi puterea, 
pe braţele Tale noi capu-l plecăm! 

Adu-ne lumina în noaptea de groază, 
adu-ne scăparea din fund de mormânt, 
pătrunde-ne viaţa cu dulcea Ta rază, 
căci credem în Tine cu suflet nenfrânt! 

Ridică-ne Tu de pe umeri povara, 
de hule; batjocuri, minciuni şi ocări, 
ce lung-a fost iarna! Adu primăvara, 
slăvitei şi veşnicei Tale-arătări!... 

O, vino Dreptate, Înalţă-Ţi Fiinţa, 
şi-n noi care plângem, c-atât Te dorim, 
cuprinde-ne Tu şi ne-nvie credinţa, 
ca Numele Tău şi mai mult să-L slăvim! 
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241. în fiecare zi... 

în fiecare zi cu-n pas 
să naintez pe calea dreaptă, 
să urc smerit din treaptă-n treaptă 
spre Cerul care mă aşteaptă, 
uitând ce-n urmă mi-a rămas! (bis) 

Mai tare azi să fiu ca ieri, 
mai răbdător în suferinţă, 
mai hotărât, mai cu credinţă, 
să nalţ divina Ta voinţă, 
Isuse-n lumea de dureri! 

Iubirea Ta vreau şi mai mult 
din zi în zi s-o pot pătrunde, 
să-i prind puterea ce-o ascunde, 
şi dus de blândele ei unde, 
deplin solia să-i ascult! 

Să port amiaza-n viaţa mea, 
mai limpede ca altădată, 
cu trupul meu îngemănată, 
Fiinţa Ta să fie toată, 
în neprihana albă - nea! 

Şi astfel zilnic propăşind, 
să-Ţi fiu arzândă mărturie, 
prin lumea rece şi pustie, 
ca sufletele să învie, 
şi-apoi de Tine să le prind! 
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242. Cine-ar putea?.. 

Cine-ar putea să-ţi dea iertare, 
pentru păcatul tău cel mare, 
cine-ar putea, cine-ar putea? 
- Isus Dumnezeiescul Miel, 
prin jertfa ce-a adus-o El, 

El ar putea! 

Cine-ar putea să-ţi dea tărie, 
în vremurile de urgie, 
cine-ar putea,cine-ar putea? 
- Isus cu braţul Lui ne-nfrânt, 
ce ţine soare şi pământ, 

El ar putea! 

Cine-ar putra să-ţi dea lumină, 
şi-n suflet linişte deplină, 
cine-ar putea, cine-ar putea? 
- Isus e Unicul Izvor, 
de haruri pururi dătător, 

El ar putea! 

Cine-ar putea să-ţi facă parte, 
de viaţa cea fără de moarte, 
cine-ar putea, cine-ar putea? 
- Isus, îţi spun - şi sigur ştiu, 
căci mort a fost, dar este viu, 

El ar putea! 

De crezi cu inimă curată, 
şi Lui îi dai viaţa toată, 
El îţi va da, El îţi va da, 
comori de Cer, comori de har, 
şi fericiri fără hotar, 

cu mâna Sa! 
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243. E noapte.. 

E noapte adâncă şi urlă furtuna, 
iar calea credinţei se face mai grea, 
ajută-ne Doamne, prin har totdeauna, \ 
să-nfrângem vrăjmaşii ce viaţa ne-ar vrea! J 1 

Să ţinem privirea mereu ridicată, 
mai sus peste lumea de unde suntem, 
spre Ţinta vieţii-n lumină-mbrăcată, 
prin neguri şi lupte, mai clar s-o vedem! 

Păstrează-ne treji şi adu-ne aminte, 
că noaptea şi chinul de-aici s-or sfârşi, 
şi-n Ţara luminii şi-a păcii preasfmte, 
noi fiii credinţei curând vom păşi! 
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244. De ce-s fără putere?. 

De ce-s fără putere? 
de ce sunt întristat? 
De ce n-am mângâiere 
şi sufletu-mpăcat? 
- N-am pentru că ispita, 
atunci când n-am vegheat, 
asupra mea ţintit-a 
şi-adânc m-a săgetat. 

Dar vin acum la Tine, 
Preasfânt Mântuitor, 
Te rog să torni în mine, 
balsam vindecător! 

De ce nu am lumină? 
De ce mi-e capul greu? 
De ce tot caut vină 
la cei din jurul meu? 
- E pentru că păcatul 
m-a prins şi m-a mânjit, 
şi azi eu, vinovatul, 
de el sunt chinuit! 

De ce trăiesc înfrângeri? 
De ce mi-e calea grea? 
De ce amare plângeri 
mi-neacă viaţa mea? 
- E pentru că pământul 
mă leagă strâns de el 
şi uit prea des Cuvântul 
ropstit de Blândul Miel! 

Din bezna stării grele, 
din adâncimi de rău, 
adâncurile mele, 
le-ndrept spre harul Tău! 
Ştiu că-n a Ta iubire, 
pe nimeni n-ai respins, 
şi-n sfânta-Ţi mântuire, 
Isuse m-ai cuprins! 
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245 . Zidul casei mele... 
"...Preoţii au lucrat fiecare înaintea casei lui." (Neemia 3, 28). 

Zidul casei mele 
vreau întâi a-l drege, 
să nu intre fiara 
cea fărădelege; 
mieluşeii să-i sfâşie, fiara fără lege! (bis) 

Dup-aceea braţu-mi 
altora s-ajute, 
să ridice ziduri 
sparte şi căzute; 
cu blândeţe să ridice ziduri greu căzute! 

Grija cea dintâie, 
dorul ce mă poartă, 
e s-alung păcatul, 
când îmi bate-n poartă; 
să-l cunosc şi-apoi să-l birui, când îmi bate-n poartă. 
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Ca să pot în juru-mi 
priveghea cu teamă, 
sufletele care 
uită să ia seamă; 
pe cărarea mântuirii, când nu bagă seamă! 

Să nu-nvăţ pe nimeni 
numai cu vorbirea, 
ci prin viaţa-mi nouă 
să duc mântuirea; 
prin trăirea-nvăţăturii, să duc mântuirea! 

Doamne, Domnul milei, 
dă-mi un duh cucernic, 
cauza cea sfântă, 
s-o vestesc puternic; 
dintr-o inimă curată, s-o vestesc puternic! 

Să Te-ncrezi în mine, 
pururea prin lume, 
fruntea mea să poarte, 
scris Slăvitu-Ţi Nume. 
Prin lumină să-Ţi înalţe dulcele Tău Nume! 



246 . Tu întâi... 
"Dă-te pe tine insuţipildă de fapte bune, în toate privinţele...! 

(Ti! 2, 7). 

Ca să poţi apăra mântuirea, 
şi-Adevărul şi Pacea de Sus, 
mai întâi tu să-i simţi zămislirea 
înăuntru - să-ţi schimbe trăirea, ) ^ 
prin credinţa în Domnul Isus! (bis 2) J 

Mai întâi tu să fii o scânteie 
din izvorul de Soare şi jar, 
ca arzânda-ţi făptură să deie 
tuturor care vin ca să-ţi ceie 
Adevăr, mântuire şi har! 

Tu întâi să primeşti liberare 
de-ntuneric, plăceri şi pământ, 
ca să poţi fi o vie-ndrumare, 
spre Acel care-mparte salvare, 
celor prinşi de păcat ca-n mormânt! 

Tu să ai mai întâi părtăşie 
cu lumina Cetăţii cereşti, 
şi-al tău nume în Cartea cea vie 
scris prin jertfa Golgotei să fie, 
- numai astfel eşti pus să slujeşti. 

Tu întâi să pătrunzi taina firii, 
cea din Duhul Preasfânt Dumnezeu, 
şi vestmântul frumos al sfinţirii, 
cu podoabele albe-a iubirii 
să-l îmbraci tu întâi - şi mereu. 

Doar aşa vei putea totdeauna, 
ca să aperi ce-i sfânt şi frumos, 
când înfrângi prin credinţă minciuna, 
când evlavia-ţi este cununa, 
când întâi tu trăieşti ca Hristos! 
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247. Numai o vorbă... 
"...Zi numai un cuvânt şi robul meu va fi tămăduit..." 

(Matei 8. 8). 

Numai o vorbă să spui Isuse, 
şi bezna nopţii«e va schimba, 
în zi senină, 
de soare plină, 
şi pace lină, 
spre slava Ta. 

Cuvântul Tău Isus, 
e har nespus, 
şi foc de Sus, 
la noi adus; 
El veşnic e nenfrânt, 
că-i viu şi sfânt, 
în Cer şi pe pământ! 

Numai privirea s-o-ndrepţi Isuse, 
spre cei ce sufăr şi plâng amar, 
şi-atunci suspinul, 
cel ca pelinul, 
primeşte-alinul 
- preadulce har! 

Privirea Ta Isus, 
e-alin nespus, 
şi har de Sus, 
la noi adus, 
ea dă din plin puteri, 
şi mângâieri, 
când trecem prin dureri! 

Şi numai gândul să-L ai Isuse 
spre cei ce Ţie, viaţa şi-au dat, 
şi-Ţi simt iubirea, 
şi ocrotirea, 
şi fericirea, 
cu-adevărat! 

O, gândul Tău Isus, 
e dor nespus, 
spre noi ce-am pus, 
nădejdea Sus. 
Slăvit.slăvit să fii, 
pe veşnicii, 
căci numai Tu ne ţii! 
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248. Să păstrezi... 
"Păstrează ce ai,ca nimeni să nu-[i ia cununa.' 

(Apocalipsa 3, 10). 

Să păstrezi ce ai ca nimeni să nu-ţi ia cununa, 
e îndemnul Cărţii sfinte pentru totdeauna, 
luminos îndemn - ca Cerul, pentru totdeauna! (bis) 

Ştii tu suflete, ştii sigur ce-ai primit şi cine, 
este-Acela care-adus-a daruri pentru tine? 
Preţioase şi eterne, daruri pentru tine? (bis) 

Ai primit tu de la Domnul sfânta Lui iertare? 
Pentru ochii tăi de beznă, ai tu vindecare? 
Poţi să spui aşa ca orbul: văd, am vindecare? 
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Ai primit tu mântuire, prin har şi credinţă? 
Renăscut ai fost prin Duhul în a ta fiinţă? 
Firea cea dumnezeiască e-n a ta fiinţă? 

Haina albă-a neprihanei - dulce gingăşie -
şi inel divin în deget pentru cununie, 
- ai primit tu toate-acestea pentru cununie? 

Ai primit tu înfierea? - Ştii că ea ţi-e dată 
prin Isus Mântuiotorul, de Cerescul Tată? 
Dacă crezi pe veci ţi-e dată de Cerescul Tată! 

Ce-ai primit tu de la Domnul? - Spune fără teamă! 
Numai cei ce ştiu aceasta pot să ieie seamă; 
cei ce au în ei comoară, pot să ţină-n seamă! 

Să păstrezi ce ai, căci drumul tot mai greu se face, 
dar curând ajungi limanul cel dorit de pace. 
Şi uitând ce-a fost în urmă, odihneşti în pace! 



249. Lespezi grele.. 

Lespezi grele de durere 
de m-ar apăsa, (bis) 
şi de-aş bea oţet cu fiere, 
şi-aş fi dus pentru junghiere, 
nu Te pot lăsa, 
Isuse, nu Te pot lăsa! 

Carnea dacă mi-ar desface 
cei ce m-asupresc, 
facă-mi răul ce mi-ar face, 
grămădindu-l cât le place, 
nu Te părăsesc, 
Isuse, nu Te părăsesc! 

De mi-ar da tot ce-i în lume: 
al măririi nimb, 
marea fericirii-n spume, 
şi-un strălucitor renume, 
nu pot să Te schimb, 
Isuse, nu pot să Te schimb! 

Şi prigoană şi mărire, 
orice va veni, 
din credinţă, din iubire, 
de sub dulcea Ta privire, 
nu mă va clinti, 
Isuse, nu mă va clinti! 

Căci doar mâna Ta mă ţine, 
- Tu mi-ai spus curat -
şi-ncercarea care vine, 
mă va face pentru Tine 
mai înflăcărat, 
Isuse, mai înflăcărat! 
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250. Veghează ne-ntrerupt... 
"Celui ce veghează asupra căii lui, aceluia ,i /oi arăta 

mântuirea..." tPsmi- 50.23; 

Veghează ne-ntrerupt, veghează, 
asupra ta neobosit, 
Hristos atunci te luminează, \ b i s 

când somnul nu te-a copleşit! j 

Atunci te umple cu iubire, 
atunci te-ncinge cu tării, 
atunci întreaga mântuire, 
în inimă o ai - să ştii!... 

Izvorul Lui de Apă vie, 
prin tine curge când veghezi, 
iar adevăr şi bucurie, 
primeşti Cuvântul când l-L crezi. 

Veghează ne-ntrerupt, veghează, 
aşa-i porunca cea de Sus, 
neprihănirea se păstrează, 
când tu-mplineşti ce El a spus! 

Privirea ţine-o înainte, 
străjer pe turn - mai treaz să stai, 
tot Cerul harurilor sfinte, 
când tu veghezi - în tine-L ai! 
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