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   C U V Â N T  Î N A I N T E 
 

S-a născut la 21 noiembrie 1954  Ionică T. 
Găvriluţ, în localitatea Marca, judeţul Sălaj, ROMÂNIA 
– autorul acestor versuri creştine – într-o familie de 
muncitori agricultori: tatăl Teodor, iar mama Florica, 
având trei copii Ana, Ionică şi Florica, familie de 
creştini baptişti care printr-o muncă grea dar cinstită au 
dus greul familiei pentru un trai decent. 

Şi-a început studiile cu Şcoala Generală din sat, 
apoi Liceul de Cultură Generală “SIMION BĂRNUŢIU” 
din Şimleu-Silvaniei, absolvindu-l în 1973 cu Diplomă 
de bacalaureat, după care şi-a continuat studiile prin 
două calificări în două meserii: prelucrător prin 
aşchiere la “Înfrăţirea Oradea” şi operator chimist – 
F.M.I. Berceni – Ploieşti. A lucrat doi ani la Înfrăţirea 
Oradea, cinci ani la F.M.I. Şimleu şi optsprezece ani la 
Rafinăria CRIŞANA – Suplacu de Barcău. 

 
N O T A   A U T O R U L U I 

 
De mic copil am avut darul cântării dat de D-zeu 

şi moştenit din partea tatălui Teodor care a slujit 30 de 
ani ca dirijor de cor şi fanfară în Biserica Creştină 
Baptistă MARCA şi pe care îl urmez ca dirijor de cor în 
aceeaşi biserică. 

Aşa ca orice tânăr creştin, îndrăgostit fiind de o 
fată frumoasă, primele începuturi de poezie au fost 
adresate ei, dar cu timpul, cunoscându-L pe D-zeu şi 
încheind un legământ în apa botezului în 25 august 
1973 m-am decis ca versurile să fie închinate 
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Mântuitorului Isus, Tatălui Dumnezeu şi Duhului Sfânf 
care a fost, este şi va fi totul în toate. 

M-am căsătorit la data de 14 mai 1983 cu soţia 
Doina care mă sprijină în toate lucrurile bune.  

Închin aceste versuri Sfintei Treimi şi să rămână 
ca amintire şi spre mântuirea multora şi întoarcerea lor 
la Dumnezeu. 

Mulţumesc pe această cale Domnului şi fraţilor 
atât în corp, cât şi credinţă – Simuţ Paula-Schaap, 
căsătorită în Olanda, soţului ei, domnul Schaap Willlem şi 
Simuţ Mihăiţă Alexandru din Marca  -, care au donat 
din câştigul lor în scopul tipăririi acestui volum de 
poezii creştine din dorinţă sinceră de a propovădui prin 
faptă şi cuvânt voia Domnului şi răspândirea 
Cuvântului spre mântuirea neamului românesc şi 
omenesc. 

       
    I. T. GĂVRILUŢ 
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PĂSTORUL 
 

Mulţumim, o, scump Isuse, 
Că pe noi Tu ne-ai găsit. 
Şi ne-ai scos din rău şi lume 
Prin Calvar ne-ai dezrobit. 

 
Mulţumim că fost-am oaia 
Ce-am intrat în mila Ta 
Şi că noi am fost aceia 
Păcătoşi, dar ne-ai iertat. 

 
Tu ne-ai scos din fundul humei, 
Plini de răni şi spini am fost; 
Din tumultul greu al lumii 
Ne-ai fost scut şi adăpost. 

 
Datu-ne-ai hrană din care 
Să primim din nou putere 
Să fim demni pentru “LUCRARE” 
Este Doamne a Ta vrere. 

 
Pentru dragostea Ta mare 
Ce-ai avut-o pentru noi, 
Vrem să-Ţi înălţăm cântare 
Până-n ziua de apoi. 

 
O, Isuse, ne uneşte 
Inimile la un loc 
Şi primeşte-le pe toate - 
Le-am călit în “SFÂNTUL FOC”. 
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Fă să nu mai fim noi oaia 
Cea pierdută pe islaz, 
Pregăteşte-ne de-acuma 
Pentru “CLIPA DE EXTAZ”. 

 
Când cu Tine împreună 
Ne vom bucura nespus, 
Vom primi apoi CUNUNĂ 
Colo-n Patria de Sus. 

 
17 decembrie 1989 

 
 
 

ÎMPLINIRE 
 

D-zeu făcut-a omul 
Din pământ l-a plămădit 
Şi-ajutor îi dete Sfântul 
Ce din coasta-I rânduit. 
 

Ajutor să-i fie-n viaţă 
Zi de zi şi pas cu pas, 
Tu, femeie, ... deci învaţă 
Din “CUVÂNT” în orice ceas! 
 

În trăire fii o pildă, 
Fii lumină, ne-ncetat! 
Fii iubită şi-adorată 
Totdeauna de bărbat. 
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Pentru-aceasta, ia aminte 
L-al Scripturii sfânt Cuvânt, 
Fii supusă totdeauna 
Domnului prin legământ. 
 

Aleluia! Slavă Ţie 
Pentru ajutorul dat, 
Fă-l să fie-ntotdeauna 
Scurt la limbă, mare-n fapt. 
 

09 iulie 1989 
 
 
 

DĂRUIRE 
 

Mă dărui Ţie, trup şi suflet 
Iubitul meu, de-aici 'nainte 
Veghează-mi, te rog, al meu umblet 
Şi … ia tu grija de părinte. 
 

Iubeşte-mă, te rog fierbinte, 
Din toată conştiinţa ta 
Şi fă să fiu eu pentru tine 
Mai scumpă ca mămica ta. 
 

A ta voi fi de-acum încolo 
Cât voi trăi pe-acest pământ 
Şi nu voi mai cânta în “sollo” 
Ci “în duet” pân’ la mormânt. 
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Primeşte-mă, o, scumpul meu! 
În casa ta să vieţuiesc 
Şi îţi promit în mod solemn 
Pe toţi ai tăi să-i preţuiesc.  
 

Te rog acum, o, Tatăl meu, 
Ce sus în ceruri locuieşti, 
Ce eşti al nostru Dumnezeu 
Ca ruga mea să o primeşti. 
 

Şi … fii cu noi din acest ceas 
Pe drumul vieţii până sus, 
Ca-n viaţa ce ne-a mai rămas 
Să ne conduci, o, Tu Isus! 

 
02 februarie 1988 

 
 
 
 

ANGAJAMENT 
 

Îţi mulţumesc, iubita mea, 
De dragostea ce mi-o arăţi 
Şi îţi promit că-n viaţa mea 
Voi sta cu tine ne-ncetat. 
 

În mod solemn mă angajez 
În faţa martorilor noştri, 
Că viaţa am s-o “aranjez” 
Şi … nu mă voi speria de “monştri”. 
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Atât cât Domnul m-ajuta, 
Chiar şi necazuri de-or veni, 
Prin dragoste le-om înfrunta 
În unitate-om birui. 
 

Te-oi sprijini şi ajuta 
În greul vieţii pe pământ, 
De vei cădea te-oi ridica 
A mea vei fi pân’ la mormânt. 
 

Eu îţi promi că n-am să uit 
Iubirea ce mi-o dăruieşti 
Şi cât vei fi pe-acest pământ 
Soţia mea să te numeşti. 
 

Să binecuvântezi, o, Doamne, 
Al nostru legământ acum. 
Şi fii de-acum Tu Tatăl nostru 
Pân-om sfârşi noi “scurtul drum”. 

 
17 iulie 1987 

 
 
 
 

ISUS MARE PREOT 
 

Isus Cristos e mare preot, 
Atât în cer, cât pe pământ, 
Şi el e-al nostru Savaot 
Cu El făcut-am legământ. 
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Şi nu există pe pământ 
Şi nici în cerul prea înalt 
Un OM mai blând, mai bun, mai sfânt 
Ca şi Isus – parfum de nard. 
 

E-un singur OM ce mijloceşte 
Pentru tot omul păcătos 
Şi El, e-Acel care ne-aduce 
O Mântuire! E Cristos! 
 

În veci rămâne-va puternic 
Acela ce-I din Dumnezeu 
Şi merită să fii cucernic 
Că mare-i El şi mic sunt eu. 
  

Ajută-mă acum să pot 
S-ascult doar de Cuvântul Tău, 
Să fiu prin Tine Rege, Preot, 
S-avem ca tată-un Dumnezeu. 
 

16 septembrie 1989 
 
 
 
 

MULŢUMIRE 
 

Iată-ne ajunşi acuma-n 
Zi de mare sărbătoare, 
Când noi împletim cununa 
Roadelor cu mulţumire. 
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Pentru grâul din hambare 
Pentru-al toamnei rod bogat 
Să cântăm cu mic, cu mare, 
Slavă-Ţi fie ne-ncetat! 
 

Ţie, Doamne, se cuvine 
Pentru binecuvântări 
Laudă, cinste şi onoare 
Să se cânte-n patru zări. 
 

Pentru pâinea, pentru apa 
Cristalină de izvor, 
Te slăvim cu toţi, o, Tată! 
Domnul nostru îndurător. 
 

Pentru mântuirea-Ţi mare, 
Dăruită prin Isus, 
Te-om cânta noi fiecare 
Pân-om fi acolo sus. 
 

Deci, veniţi cu mic, cu mare 
Să strigăm cu toţi în cor 
Azi, în zi de sărbătoare: 
Slavă, Tată veghetor! 

 
05 octombrie 1984 
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SĂ FIM UNIŢI 
 

Ce bine e în Casa Ta, o, Doamne 
Când una suntem în Cuvânt, 
Dar, vai, e multă întristare  
Când nu iubim ca Domnul Sfânt. 
 

Ce bine e când fraţi, surori 
Se-nchină Domnului Preasfânt 
Dar nu se poate, o, nu …nu 
Să ne urâm pân’ la mormânt. 
 

Să împlinim al Lui Cuvânt 
Ce Sfânta Carte ne învaţă 
În viaţa noastră pe pământ 
Urmând a lui Isus povaţă. 
 

Că-i greu să fii ca şi oglinda 
Cu două feţe-n felul ei, 
Căci una faci şi alta-i vorba 
Să ne ferim de-aşa mişei. 
 

Ajută, Doamne, la poporul 
Care Te cheamă-n orice ceas 
Una să fie în simţire 
Uniţi cu Domnu-n orice pas. 
 

Binecuvântă-ne, o, Doamne 
Cu Duhul Sfânt de la-nceput, 
Ca-n rugăciune şi-n sfinţire 
Să stăm mereu pân’ la sfârşit. 

19 septembrie 1988 
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SE APROPIE SFÂRŞITUL 
 

Aşa cum profeţitu-s-a-n vechime 
De către-ai Domnului prooroci, 
Se-apropie sfârşitu-acum de tine 
Tu, om! Pământ şi Univers! 
 

Gătitu-ţi-ai de nuntă tu veşmântul, 
Tu omenire, ce-n păcat ai decăzut 
Sau tu eşti goală şi pe dinlăuntru 
Te suflă “vântul răului” dintru-nceput! 
 

Gânditu-te-ai l-aceasta tu vreodată, 
Că vremea socotelii va veni?! 
Gânditu-te-ai că tu vei primi plată 
Pentru-orice gând şi faptă în vecii 
 

Căci mai aproape ca oricând e vremea 
Venirii lui Isus Cristos “pe nori”, 
Şi cum ai vrea să te-afle El acuma, 
Ca Domn să-ţi fie sau judecător! 
 

Nu e târziu să-ţi vii încă în fire, 
Să-ţi plângi păcatul lui Isus, 
Căci după cum şi Biblia o spune 
De-L recunoşti ca Domn, te iartă şi-i fi sus! 
 

06 decembrie 1984 
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MAMA 
 

Cu ochi duioşi, cu părul nins 
Cu zâmbet cald pe buze, 
Cu-acelaşi gând şi dor nestins 
Acelaşi cuvânt necuprins – “IUBIRE”. 
 

Eşti dragoste, cânt, bucurie, 
Jertfire, speranţă, răbdare. 
Eşti tot ce se poate în lume 
Eşti mamă-n cuvânt şi purtare. 
 

Te poartă o lume în gând 
Şi-omagii ţi-aduc în cinstire, 
Copiii te cheamă plângând 
Redându-le iar fericire. 
 

Ferice de tine, o, mamă 
Ce-n Domnul îţi creşti ai tăi fii, 
Vor fi ca balsamul pe rană 
Prilejuri de mari bucurii. 
 

Te bucură astăzi şi cântă 
A noastră măicuţă iubită, 
Că Domnul dăduse izbândă 
Şi lupta cu rău-i sfârşită. 
 

Şi roagă-L pe Tatăl din ceruri, 
Cu mine acum dimpreună, 
Să dea binecuvântare de-a pururi 
La mame, la taţi şi copii pentru slavă! 

04 martie 1986 
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DRUMUL ÎMPLINIRII 
 

Tatăl nostru cel din ceruri 
Binecuvântat să fii 
Pentru-această zi frumoasă 
Ce-ai lăsat-o l-ai tăi fii. 
 

Noi ne bucurăm, o, Doamne 
Că lucrarea Ţi-ai făcut, 
Căci azi împlinim Scriptura 
Prin Botezul lui Isus. 
 

Îmbrăcaţi în haine albe, 
Credincioşii au intrat 
În apa ce simbolizează 
Moartea faţă de păcat. 
 

Ca simbol al noii lumi 
Spre-mplinire s-a lăsat 
Biblia ce-i din “genuni” 
Cuvânt de El inspirat. 
 

Să cântăm, să ne rugăm 
Fraţi, surori şi dragi creştini, 
Lui Dumnezeu să-nălţăm  
Mii de laude, mulţumiri. 
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Căci în dragostea Sa mare 
Pe noi Domnul ne-a cuprins 
Nelăsându-l pe Satana 
Să ne ducă-n “hău-ncins”. 
 

Căci Isus e-acela care 
S-a lăsat crucificat 
Şi crezând în jertfa-I sfântă 
De la moarte ne-a scăpat. 
 

Fii slăvit, o, Domnul nostru, 
Pentru ceea ce-ai făcut, 
Că ne-ai pus din nou în starea 
Ce-am avut-o la-nceput. 
 

13 septembrie 1987 
 

 
 

ÎNCHINARE 
 

Ne-nchinăm Isuse Ţie, 
Dumnezeul nostru sfânt, 
Dă-ne binecuvântare 
Sus în cer şi pe pământ. 
 

Slava Tu Ţi-ai arătat 
Prin putere, prin cuvânt, 
Dumnezeule eşti mare 
Sus în cer şi pe pământ. 
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Dăruitu-ne-ai iertare 
Prin Isus – El, Fiul Sfânt;  
Nimenea n-a fost în stare 
Sus în cer şi pe pământ. 
 

Fă să vină-mpărăţia 
Ta, o, Doamne, Tată scump 
Şi arată-Ţi Tu puterea 
Sus în cer şi pe pământ. 
 

O, răpeşte-Ţi Tu Mireasa  
Şi o du în Cerul Sfânt, 
Şi să fim şi noi ”Aleasa” 
Mirelui de pe pământ. 
 

Să ne bucurăm cu Tine 
Tată, Fiu şi cu Duh Sfânt 
Vie a Ta Împărăţie 
Cum în Cer şi pe Pământ. 

 
15 februarie 1987 

 
 
 
 

DEŞTEPTARE 
 

Treziţi-vă, voi, tineri 
Din somnul letargiei 
Sunteţi furaţi cu toţii 
De vraja “Liturghiei”. 
 



 16

Săltaţi cu toţi acuma 
Din starea somnolenţei, 
Treziţi-vă, fiţi gata! 
Şi fiţi ai vigilenţei. 
 

E greu să fiţi în starea 
De adormiţi creştini, 
Căci,vai! Va veni vremea 
Răsplăţii din vecii. 
 

Şi toţi, cu mic, cu mare 
Noi treji să stăm acuma, 
În astă Adunare 
Ca să primim Cununa. 
 

La lucru, deci, voi tineri 
Cu cei bătrâni uniţi, 
Duceţi pe-ai voştri umeri 
Stindardul pentru Crist! 
 

06 decembrie 1984 
 
 
 
 

SUS LA LUCRU 
 

Lucraţi creştini în viaţa voastră 
În Via Tatălui Preasfânt, 
S-aveţi purtare sfântă,-aleasă 
Şi s-ascultaţi de-al Lui Cuvânt. 
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Lucraţi cu râvnă şi ardoare 
Şi zi de zi să progresaţi, 
Şi-n rugăciune şi cântare 
Voi Domnului să v-adresaţi. 
 

Lucraţi cu dragoste şi-n pace 
Pe-al Domnului bogat Ogor, 
S-aduceţi ne-ncetat doar roade 
Să fiţi ca pomul roditor! 
 

Că Binecuvântare-i Domnul 
Şi munca o va răsplăti, 
O, dă-ţi silinţa să fii omul 
Care se luptă a munci. 
 

Deci fraţi, surori, veniţia acuma 
Ca să muncim cu drag şi spor 
Şi să putem primi Cununa 
De bun creştin, bun lucrător. 
 

Iar munca fie felurită: 
S-arăm, să semănăm din timp 
La sufletele ce-n ispită 
Au decăzut şi-n “hău” se-mping. 
 

Ca să-mpletim apoi Cununa 
Ce ne va da-o Domnul nostru, 
Cu sufletele ce în lumea 
Satanei unde îşi au rostul. 
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Să le aducem din pierzare 
La Crucea Golgotei crezând, 
Şi-apoi ne-a da la fiecare 
Răsplata muncii – bucurând. 
 

22 ianuarie 1989 
 
 
 

PENTRU MAMA 
 

Te binecuvântăm, o, Doamne, 
Că mamă Tu ne-ai dăruit, 
Ce primii paşi în astă lume 
Cu grijă i-a călăuzit. 
 

În primii paşi ce i-am făcut, 
În primul gângurit al nostru, 
Cu dragoste ea ne-a crescut 
Şi a depus întreg efortul. 
 

Fără măsură, fără margini 
Este al dragostei hotar, 
Cu bucurie şi cu lacrimi 
Mămica s-a jertfit în dar. 
 

În viaţă ea ne e “Lumină”, 
Pe-a vieţii cărare un “Far”, 
Iar faţa-i mereu tot senină 
Şi casa-i mereu un “Altar”. 
 



 19

O, fii fericită tu, mamă! 
În viaţa ce-o ai pe pământ. 
Te bucură astăzi şi cântă 
Să fii sus cu Domnul Preasfânt. 
 

În veci te-om purta în gândire 
Şi-atât cât vom fi pe pământ, 
Aduce-Ţi-vom, laudă, cinstire 
O, mamă, tu înger preasfânt. 

 
08 martie 1986 

 
 
 
 

SĂ N-AI FRICĂ “TURMĂ MICĂ”! 
 

Turmă mică, turmă mică, 
Păstorită eşti de Domnul, 
Să n-ai frică de nimică, 
Căci păzită eşti de “Omul”, 
 

Care cer, pământ iubit-a 
Ca să vie jos la noi, 
Mântuire-apoi adus-a 
Îndurându-se de “oi”. 
 

Pentru turma rătăcită, 
Prin pustiu împrăştiată, 
Ca s-aducă iar acasă 
Oaia ce era pierdută. 
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Îngrijitu-Te-ai Tu, Doamne, 
Şi de hrană şi de apă 
Ca iubitele-Ţi oiţe 
Din cale-Ţi să nu se-abată. 
 

Te slăvim şi-Ţi dăm onoare 
Că în turma-Ţi ne-ai primit, 
Iar în cerul Tău splendoare 
Doamne Tu ne-ai pregătit. 
 

Binecuvântează Tată 
Pe oiţe, mieluşei, 
Şi să fim cu Tine-odată 
Sus în cer cu ai Tăi îngeri. 

 
06 ianuarie 1989 

 
 
 
 

CAIN ŞI ABEL 
 

Peste vremi, cu ani în urmă, 
Doi copii se nasc în casă. 
Doi copii, aceeaşi mamă,  
Dar deosebiţi din “faşă”! 
 

Unu-i Abel, altul Cain; 
Au crescut şi s-au jucat. 
Satan, dar în chip hain, 
Pe Cain l-a-acaparat. 
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Gânduri rele-i pune-n suflet 
Gândul crimei cel mârşav, 
Şi-i mereu în al său umblet 
El, Satan îi pune-n plan, 
 

Pe-al său frate să-l omoare 
C-a lui jertf-a fost primit; 
Ş-astfel Cain n-are parte 
De alean pân la sfârşit. 
 

Pedepsit fiind de Domnul 
Pentru fapta ce-a făcut, 
Cain fuge din căminul 
Ce pe el l-a-adăpostit. 
 

Ia aminte, dragă frate, 
La viaţa ce o duci. 
Să nu fii precum un Cain 
Şi să-l duci cu vorbe dulci. 
 

Biruieşte-l pe Satana! 
Şi prin vorbă şi prin fapt 
Şi cu D-zeu dă mâna 
Ca să mergi cu El cu drag. 
 

12 ianuarie 1989 
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DE NUNTĂ 
 

Iată clipa hotărâtă 
De Domnul Isus Cristos 
Şi este binevenită 
Pentr-un tânăr credincios. 
 

Când doi tineri se unesc 
În viaţă, pe-acest pământ, 
Pe Isus îl preamăresc 
Prin purtare, prin cuvânt. 
 

Amândoi ei se unesc 
La Altar, prin Legământ, 
Unul pe-altul se iubesc 
Şi un “DA” e-al lor cuvânt. 
 

Fie căsnicia lor 
Fericire, bucurie. 
Iară lor în ajutor 
Numai Dumnezeu le vie. 
 

Viaţă sfântă şi curată 
Să aveţi cât veţi trăi! 
“Haina” fie nepătată, 
Până sus în veşnicii. 
 

Rugă-ntruna să-nălţaţi, 
Sus, la Tatăl cel din ceruri 
Ş-astfel să vă-nfăţişaţi 
Sfinţi la D-ul Învierii. 
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Binecuvintează, Doamne, 
Te rugăm, pe-aceştia doi 
Fă-i o “Casă” – o splendoare 
Un exemplu pentru noi. 
 

Şi cu toţii împreună 
Să ne bucurăm deplin. 
Să avem în cer “arvună” 
Totdeauna-n veci – Amin. 
 

21 iunie 1986 
 
 
 

ÎNCHINARE 
 

Doamne, mare te slăvim 
Pentru această zi frumoasă 
Vrem să-ţi înălţăm un Imn 
În această Sfântă Casă. 
 

Pentru pacea ce ne-o dai, 
Zi de zi şi ceas cu ceas, 
Pentru dragostea ce-o ai 
Îţi cântăm toţi într-un glas. 
 

Pentru grija ce ne-o porţi, 
Pentru hrană,-mbrăcăminte, 
Pentru că-ngrijeşti de toţi 
Şi pentru aşezăminte. 
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Fie-Ţi numele slăvit, 
Cât în cer şi pe pământ, 
Vrednic eşti de Proslăvit 
Pentru că eşti Domn şi Sfânt. 
 

Aminteşte-Ţi Doamne, Tată, 
Şi de ziua aceasta-n care 
Noi uniţi cu toţi laolaltă 
Ne-adunăm pentru-nchinare. 
 

Fă-o-aducere-aminte 
Când va fi de judecat, 
Fă din noi, oh, vase sfinte, 
Fă să fim aur curat. 
 

Ca să poţi spune odată, 
Când veni-vei Tu pe nori, 
Să ne dai la toţi o plată 
Să n-avem atunci “Fiori”. 
 

Viaţă veşnică cu Tine, 
Viaţă fără de sfârşit, 
Fă! Ca să sfârşim odată 
Viaţa colo-n infinit. 
 

17 decembrie 1989 
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MAMA 
 

Ce-i mai frumos pe lume 
Decât cuvântul MAMA? 
Ce-i mai cântat în strune  
Ca dragostea-i eternă? 
 

Ea e izvorul vieţii 
Prin care Dumnezeu 
E “steaua dimineţii” 
Şi-o are-n planul Său. 
 

Să o trimită-n lume 
S-o scape de păcat, 
Cu pace, gânduri bune 
Pe Isus Împărat. 
 

Pe mama noastră scumpă 
O vom iubi-o mult, 
Şi-o piatră nestemată 
Va fi pân la mormânt. 
 

E infinită-n daruri 
Pentru copiii ei 
Şi mai nespusă-n haruri 
Când sunt ei mititei. 
 

O oază de lumină 
În “noaptea urii” grea, 
Un licăr de speranţă 
E mama, mama mea. 
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Că numai ea e-aceea 
Ce ştie oful nostru, 
Când noi slăbiţi adesea 
Nu dăm vieţii rostul. 
 

Omagii vouă, mame, 
Din partea tuturor 
Şi multă sănătate 
Noi vă urăm în cor. 
 

31 decembrie 1987  
 
 
 

RĂSĂRIT 
 

Ca o floare în grădină 
Răsărită de sub glie, 
Ca o rază de lumină 
E-un copil; e bucurie. 
 

Bucurie pentru tată, 
Pentru mamă, deopotrivă, 
Alifie pentru “rană”, 
Vindecare dă ş-alină. 
 

Câte griji şi suferinţe 
Se abat adeseori, 
Căte lupte ne-nţelese, 
Cât amar şi câţi fiori 
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Trec în viaţa-i peregrină 
Peste copilaşu-acesta, 
Dar a Domnului Lumină 
Să-l păzească, să îl crească. 
 

Iartă, Doamne, tot păcatul 
Mamelor ce-aduc copii 
Fă să biruiască iadul 
Prin ai lor iubiţi copii. 
 

Iară voi părinţi, de-acuma, 
Fiţi exemplu-n casa voastră, 
Iar copilul vost cununa 
Florilor în sfântă glastră. 
 

Binecuvântează, Tată, 
Şi pe tată şi pe mamă, 
Iar copilu-l fă să crească 
Tot mai sus, spre Tine-n slavă. 
 

17 septembrie 1989 
 
 
 

STÂNCĂ DE MÂNTUIRE 
 

Doamne, Dumnezeul nostru, 
Stânca mântuirii eşti, 
Tu dai vieţii noastre rostul 
Domn din slăvile cereşti. 
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Adăpost şi scut şi pază 
Eşti Tu Tatăl tuturor, 
Fii ca în pustiu o oază 
Sufletului călător. 
 

Alinare dai şi pace 
Celui întristat şi gol, 
S-ascultăm de a Ta voce, 
Inima să-ţi dăm obol. 
 

Ne lăsăm în a Ta voie, 
Viaţa Ţie o-nchinăm, 
Grijurile nu ne-ndoaie 
Când în încercări suntem. 
 

Tu ajută neputinţei 
Celor apăsaţi în suflet, 
Şi-n speranţa biruinţei  
Să trăim în al nost umblet. 
 

Fii Tu Tatăl îndurării 
Pentru omul păcătos 
Şi în lucrarea “Salvării” 
Să-l cuprinzi, că eşti milos. 
 

Fii Tu Stânca-n care, Doamne, 
Să ne ancorăm oricând. 
Şi nicicând pe-a vieţii mare 
Ncrederea-n Tine pierzând. 
 

21 noiembrie 1989 
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BIRUL 
 

Într-o zi s-au înţeles 
Fariseii-a-L ispiti, 
Pe Isus cel Prea Ales 
Voind vorba a-I pândi 
 

Cu privire la Cezar 
Şi la birul cel adus, 
Dar Isus le spuse clar 
Inspirat fiind de “Sus”: 
 

“Aduceţi un ban, vă rog, 
Să vedem ce-i scris pe el!” 
Şi adusu-i-au pe loc 
Ceea ce ceruse El. 
 

Chipul lui Cezar era 
Încrustat pe-acea monedă, 
Iar Isus le-a spus “sadea” 
Partea lui Cezar să dea. 
 

Căci crezându-se-nţelepţi 
Că pe Isus ei vor prinde, 
Ei pierduseră şi deci 
Se făcură de ruşine. 
 

Şi-L crezuseră apoi 
Că Isus e Dumnezeu 
Şi rămaseră deci goi 
N-avură izbândă-n rău. 
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Şi-L lăsaseră în pace 
Să-şi trăiască viaţa Sa, 
Şi n-avură-apoi ce-I face 
La Isus era izbânda. 
 

Binecuvântat să fie 
Isus, Fiul preamărit, 
Căci cine în El se-ncrede 
În veci fi-va mântuit. 
 

03 decembrie 1989 
 
 
 

 
NAŞTEREA DOMNULUI 

 
Aniversăm acum “Lucrarea” 
De 2000 de ani încoace, 
Când Dumnezeu face chemarea 
Când Domnul Isus iar se naşte. 
 

În umilinţă şi-n sfinţire 
Isus în trup s-a îmbrăcat, 
În bunătate şi-n iubire 
Sărac, în scutece-nfăşat. 
 

A apărut în lumea noastră 
De bunăvoie pentru noi, 
Ca să ne scoată viaţa aceasta 
Din grea robie, din nevoi. 
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Încearcă dar, prieten drag, 
Să înţelegi mesajul Său, 
Păşeşte pe-al credinţei prag 
Şi să-L primeşti pe Dumnezeu. 
 

Să-L ai pe Isus Împărat 
În viaţa ta pe-acest pământ, 
Şi-atunci Îl ai cu-adevărat 
Ca Tată pe-Acel ce-I Sfânt. 
 

Acceptă-L pe Isus îndată 
Ca să se nască-n viaţa ta, 
Să cânţi cu mine împreună 
Un imn de slavă şi Osana. 
 

Cristos revine iar în slavă 
Ca să ne ducă-n cerul Său, 
Primeşte-L dar fără zăbavă 
Şi fă-L Mântuitorul tău. 
 

Să spunem dar cu glas crescut 
Astăzi Cristos ni S-a născut, 
La lumea-ntreagă, toţi în cor, 
El e al nostru Salvator. 
 

10 decembrie 1989 
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DE ZIUA MAMEI 
 

Din colbul anilor trecuţi, 
Din torsul miilor de veacuri 
Tu ai rămas aceeaşi neschimbată 
Un chip de înger – piatră nestemată. 
 

Tu ţi-ai jertfit viaţa-ntreagă 
Spre-un ţel măreţ ţi-ai îndreptat 
Privirea, gândul tău de mamă, 
Să naşti, să creşti copilul minunat. 
 

În zbuciumul vieţii pe pământ 
Necazuri multe-ai înfruntat, 
Dar ai rămas în “Jurământ” 
Fiinţa tu ţi-ai devotat. 
 

Atunci când noi bolnavi eram 
Şi neputinţi ne chinuiam, 
Când noi plângeam şi te strigam 
În rugă către cer te-aflam. 
 

Şi-o clipă, mamă, tu n-ai stat 
Şi nici astâmpăr n-ai avut, 
Până când El ne-a vindecat 
Căci şi pe tine te-a durut. 
 

De multe lacrimi şi suspine 
Tu parte ai avut, măicuţă dragă, 
Căci pâinea mi-o dădeai tu mie 
Lăsându-te flămândă şi bolnavă. 
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Şi-acum mă rog, de încheiere, 
La cel ce e Stăpânul meu, 
Ca binecuvântări să deie 
Peste măicuţe – Dumnezeu. 
 

28 ianuarie 2003 
 
 
 

RENAŞTERE 
 

Ne-nchinăm ,o, scump Isuse, 
Înaintea Ta acum, 
Vrem să aducem azi prinoase 
Într-un suflet şi-ntr-un gând. 
 

C-ai venit din cerul slavei  
Pe pământ şi la nevoi, 
Şi-n iertarea sfânt-a milei 
Ne-ai cuprins Tu şi pe noi. 
 

Împlinind azi profeţia 
Ce Isaia a făcut, 
“Iată, va veni Lumina 
Ce a fost dintru-nceput”. 
 

Ce răzbate-va-ntuneric 
Şi în suflete-mpietrite, 
Va veni la noi ca medic 
Pentru fiinţele rănite. 
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Şi-n puterea-Ţi fără margini 
Să conduci poporul Tău, 
Şi să ştergi şi-a noastre lacrimi, 
Care le vărsăm din greu. 
 

Ajutor, îndemn şi pază 
Pentru omul călător, 
Ce se-ndreaptă spre o ţară, 
Colo, dincolo de nor. 
 

Tu să fii Stăpânul lumii 
De acum şi până-n veac, 
Şi ridică “fiinţa humii” 
Fiu de Rege-i fie rang. 
  

25 decembrie 1989 
 
 
 

 
RUGĂCIUNE 

 
Ne-nchinăm noi Ţie, Doamne, 
Zi de zi şi pas cu pas, 
Nu venim aici cu fapte, 
Ci smeriţi în al nost glas. 
 

Şi strigăm spre cer, Stăpâne, 
Răul Tu să îl îndrepţi, 
Fă să nu Te facem, Doamne 
Tare mult ca să aştepţi. 
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Să înlături, Tată drag, 
Orice rău din rădăcină, 
Şi-n al perlelor şirag 
Rugăciunea ne-o înşiră. 
 

O, primeşte rugăciunea 
De e sinceră şi clară, 
Fă să fie viaţa noastră 
Ca un cer senin de vară. 
 

Ştim că numa-atunci Isuse 
Biruinţ-avem şi pace, 
Când rugându-ne la Tine 
Ne dai izbândă în toate. 
 

Să sfinţeşti acum poporul 
Ce te cheamă ne-ncetat, 
Şi lucrează pe “Ogorul” 
Evangheliei curat. 
 

Dă iubire şi putere 
Celor ce îţi sunt Copii, 
Să-mplinească a Ta voie 
De-azi şi până-n veşnicii. 
 

05 februarie 1989 
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BOTEZUL LUI ISUS 
 

Într-o zi ca astăzi, Doamne, 
Tu Scriptura-I împlinit 
Învăţându-ne, Isuse, 
Tu Botezul L-ai primit. 
 

Botezat ai fost atuncea 
De Ioan, acel prooroc, 
Când văzu aceasta, lumea 
Cerea botezul pe loc. 
 

Când Ioan văzu minunea 
Că toţi vor să se boteze, 
El le spuse vorba-aceasta 
“…nu fugiţi de-a Lui mânie… 
 

Ca şi puii de năpârcă 
Toţi fugiţi din calea morţii! 
Din a cui învăţătură, 
Voi fugiţi din calea sorţii”. 
 

Faceţi fapte să se vadă 
Pocăinţă-n viaţa voastră, 
Să nu fie o tăgadă 
Că trăiţi şi-aveţi credinţă. 
 

Numa-atunci aveţi iertare 
Şi scăpare de păcat, 
Să o ştie fiecare! 
Numa-atunci vei fi scăpat. 
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El! Isus, exemplu fie 
Viu şi Sfânt şi-adevărat, 
Numai El e apa vie 
Ce ne scapă de păcat. 
 

24 ianuarie 1989 
 
 
 

 
DUMNEZEU – STÂNCA NOASTRĂ 

 
Dumnezeule puternic, 
Stânca mântuirii eşti, 
Eşti izvor, viaţă, sfetnic 
Şi lumină răspândeşti. 
 

Biruinţă, spadă, scut 
Ne eşti, Doamne, tuturor, 
Celor care te-au cerut 
Să le vii în ajutor. 
 

Prin Cristos Te-ai arătat 
Şi ca Om şi prin Cuvânt, 
Doamne, Tu ne-ai învăţat 
Să trăim pe-acest pământ. 
 

Nu există-n astă lume 
Loc de adăpost mai bun, 
Tu eşti Stânca cea mai tare 
Restu-s toate numai scrum. 
 



 38

O, rămâi şi Stânca noastră, 
În Tine să ne-ancorăm 
Zi de zi şi-a noastră rugă 
Spre Tine s-o îndreptăm. 
 

Fii Tu Apa cristalină, 
Ca s-o bem neîncetat 
Şi apoi să fim Lumină, 
Tată bun şi îndurat. 

 
05 martie 1989 

 
 
 

CÂT DE MĂREŢ E DUMNEZEU 
 

Cât de măreţ e Dumnezeu, 
Ce mare e Puterea Lui! 
Oricât ai fi tu de ateu, 
Tot te-nfioară slava Lui. 
 

Şi chiar de-am crede, sau de nu, 
În existenţa-I milenară, 
Oricine-ai fi, ori eu, ori tu, 
El tot există-n a Sa “Ţară”. 
 

Iar de priveşti albastrul cer, 
În miezul unei nopţi de vară, 
Întreaga boltă-i un mister 
O lume-ntreagă Îl adoră. 
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Şi-ntr-o furtună dezlănţuită, 
Care apare din senin, 
Noi n-am pricepe niciodată, 
De unde-şi are-al ei destin. 
 

E împlinirea voiei Lui, 
Căci toate Lui I se supun, 
În toate-I fie cinste Lui 
Căci El în toate e stăpân. 
       AMIN  
 

08 iulie 1988 
 
 
 

O INIMĂ ŞI-UN GÂND 
 

Ce bine e în Casa Ta, o, Doamne, 
Când una suntem în cuvânt, 
Dar, vai, e multă întristare 
Când nu iubim ca Domnul Sfânt. 
 

Ce bine e când fraţi, surori, 
Se-nchină Domnului preasfânt, 
Dar nu se poate, o, nu, nu, 
Să ne urâm pân la mormânt. 
 

Să împlinim al Lui cuvânt 
Ce Sfânta Carte ne învaţă, 
În viaţa noastră pe pământ 
Urmând a lui Isus povaţă. 
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Că-i greu să fii ca şi oglinda 
Cu două feţe-n felul ei, 
Căci una faci şi alta-i vorba; 
Să ne ferim de-aşa mişei. 
 

Ajută, Doamne, la poporul 
Care Te cheamă-n orice ceas, 
C-acesta să îi fie dorul - 
Uniţi cu Domnu-n orice pas. 
 

11 octombrie 1989 
 
 
 

 
BUNA VESTIRE 

 
Azi Cuvântul se vesteşte 
Pe popor povăţuieşte, 
Calea El la toţi arată 
Ca să vadă lumea toată 
 

Căci Isus este Cristos, 
Venit de Sus cu folos, 
Mântuire a adus  
De la Tatăl cel de Sus. 
 

Câţi vor crede-n jertfa Lui 
Vor fi Fii Domnului, 
Iar cine-a tăgădui 
Iadul îl va mistui. 
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Iată astăzi, dragul meu, 
Făptura lui Dumnezeu, 
Viaţa Lui de o predai 
Vei fi cu El sus în Rai. 
 

Căci El este îndurat 
Pe Fiul Său El L-a dat, 
De-I predai viaţa ta 
Fericire vei afla. 
 

Totdeauna pe pământ 
Trăieşte cu Domnul sfânt, 
Vin cu mine să-L slăvim 
Până la sfârşit – “AMIN”. 
 

06 ianuarie 1988 
 

 
 

DEDICAT LUCRĂRII 
 

Pus deoparte pentru Domnul 
Eşti chemat acum să fii, 
Vrei să fii acum tu omul 
Tatălui din veşnicii!? 
 

Vrei să-ţi pui de-acum viaţa 
Pe altarul voiei Sale, 
Şi luptând tu cu Satana 
Să-l birui cu “Osanale”? 
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Cere jertfă şi-nfrânare 
Astă luptă cu cel rău, 
Dragoste şi ascultare 
Domnului nost Dumnezeu. 
 

Dacă vrei acuma, frate, 
În lucrare să te duci, 
Fă din viaţa ta o parte 
Cerului să te dedici. 
 

Dumnezeu te cere vrednic 
De lucrarea Lui cea sfântă, 
Ia tu Biblia ca sfetnic 
Pe Calea Vieţii “strâmtă”. 
 

Şi îndrumă şi învaţă 
Şi…cheamă la pocăinţă – 
Dând ca şi Isus povaţă 
Printr-o viaţă-n umilinţă. 
 

Oh! Eu vreau, o, scumpe Tată, 
Să lucrez în via Ta, 
Ca să iau o bună plată 
Chiar din scumpă mâna Ta! 
 

09 aprilie 2003 
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ÎNCHINARE 
 

Copile drag, sfios şi blând, 
De-ai tăi părinţi tu eşti adus, 
La Domnul ce e bun şi sfânt 
Ca să îţi deie “dar” de Sus. 
 

Să mulţumească pentru tine 
Acelui ce-I din veşnicii, 
Căci El e sfânta temelie 
A celor ce îi sunt copii. 
 

Căci numai Domnu-i sfânt şi mare 
Şi binecuvântări ne dă, 
Iar dragostea-i n-are hotare, 
Căci Domnul nu ia, decât dă. 
 

Te implorăm acum, Stăpâne, 
Ca Harul Tău să Ţi-l reverşi 
Spre-acest copil ce vrem în Tine 
Să-şi aibă scut, să-l sprijineşti. 
 

Să-l creşti în trup, înţelepciune, 
Şi-n fapte bune, şi-o cântare 
Să-i pui pe buze, o, Isuse, 
Atunci când el va creşte mare. 
 

Să-i fii Tu sprijin în viaţă, 
Balsam să-i fii şi alinare, 
Îndemn, credinţă şi povaţă 
Să-i fii, o Doamne, pe cărare. 
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O, luminează Tu Isuse 
Şi pe părinţi deopotrivă, 
Ca să-l îndrume, să-l înveţe 
Mereu Cuvântul din Scriptură. 
 

Ca toţi, o Doamne, să-Ţi cinstească 
Iubirea Ta nemăsurată, 
Şi toată lumea să cunoască 
Căci Tu ne eşti Stăpân şi Tată.  
 

08 ianuarie 1989 
 
 
 
 

MAMEI 
 

Binecuvântat să fie 
Tatăl nostru, Dumnezeu, 
Pentru mama noastră care 
Vrem a o iubi mereu. 
 

Care ne-a adus pe lume 
Cu suspine şi cu lacrimi, 
Şi în cânt şi-n rugăciune 
Ne-a-nchinat spre “Înălţimi”. 
 

Mulţumire Ţie, slavă, 
Tată drag şi scump din ceruri 
Pentru copilaşi şi mamă, 
Pentru tată şi surori. 
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O, revarsă bucuria 
Slavei tale minunate, 
Peste copilaş şi mama 
Care-l ţine-acum în braţe. 
 

Dă Tu binecuvântarea 
Peste casa lor întreagă, 
Cât vor ţine munţii, marea, 
Doamne, mila Ta să-i vadă! 
 

Ca şi prunci noi vrem, Isuse, 
Pe părinţi să-i preţuim, 
Şi-mpreună noi cu Tine 
Sus în cer să ne-ntâlnim. 
 

Să se vadă-n viaţa noastră 
Că suntem ai Tăi copii, 
Să Te-avem Stăpân şi Tată 
Până sus în veşnicii. 
 

10 octombrie 1989 
 

 
 

COPILAŞILOR 
 

Copil micuţ, sfios şi blând, 
Ce stai la mama-n braţe, 
Prin gângurit, surâs şi plâns 
Dai lumii noi bineţe. 
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Căci drag ne eşti tu tuturor 
O, germene al vieţii, 
Să fii lumii folositor 
Din pragul tinereţii. 
 

Fii binecuvântat în veci 
De Domnul Tatăl nostru, 
În lucruri bune tu să creşti 
Far! În căminul vostru. 
 

Să ai asupra ta Lumina 
Cea sfântă şi curat-a lui Isus, 
În viaţă ia tu “Călăuza” 
Să te conducă până sus. 
 

Iar voi părinţi ce staţi acuma 
În faţa Tatălui din cer, 
Ce împletiţi acum cununa 
A rugăciunilor spre El 
 

Fiţi un exemplu bun în casă 
Pentru copilul vostru scump, 
S-aveţi oricând pe-a voastră masă 
O Biblie ce-i Sfânt Cuvânt. 
 

Şi-acum noi îţi dorim, copile, 
Întru mulţi ani şi sănătos 
Să-ţi fie viaţa sfinte file 
Trăită numai în Cristos. 
 

04 decembrie 1987 
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ANCORAT 
 

Mă simt străin şi-nsingurat 
Pe marea vieţii tulburi, 
Sunt abătut şi întristat 
Şi sunt “suflat de vânturi”. 
 

Care mă zguduie mereu 
Şi ancora-mi lovesc, 
Dar eu mă-ncred în Dumnezeu, 
Prin El le biruiesc. 
 

În urletul furtunii crâncen 
Şi-n valurile ce vuiesc, 
În orice clipă-n El mă-ncred 
Şi-n barca vieţii tot vâslesc. 
 

Spre ţara-n care Dumnezeu 
M-aşteaptă-n cânt şi bucurie, 
Cu Domnul, asta o vreau eu, 
În Isus viaţa mea să fie. 
 

Chiar dacă viaţa-mi ce-o trăiesc 
E scurtă foarte pe pământ, 
În Isus, Miel dumnezeiesc, 
Eu am viaţă-n Cerul sfânt. 
 

O viaţă fără de apus, 
Unde nu-i chin şi nici durere, 
Acolo vreau eu să fiu dus 
Când fi-va Sfânta Înviere! 
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Ajută-mi Doamne Dumnezeu 
Gata să fiu întotdeauna, 
Să merg cu Tine-n Empireu 
Să-mi dai apoi Cununa. 
 

11 noiembrie 1989 
 
 
 
 

ÎNDEMN 
 

Cât de greu e, dragă frate, 
Să trăieşti nepăsător, 
Şi în lumea de păcate 
Tu să fii un “visător”. 
 

Să n-ai pic de remuşcare 
C-al tău frate îl urăşti 
Şi în loc de alinare 
Tu cu vorbe îl loveşti. 
 

Nu îţi pasă de Scriptură 
De-al Ei grai sfânt şi curat, 
Nu o ai de-nvăţătură 
Trăind ca un “necurat”. 
 

N-apună preabunul soare 
Peste a ta ură rea, 
Tu fii plin de împăcare 
Cum te-ndeamnă Biblia. 
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S-ascultăm cu toţii dară 
Vocea Domnului din cer, 
Ş-astfel să nu fim “afară” 
Atunci când veni-va El. 

 
Şi iubindu-ne ca fraţii 
Cu toţi mâna să ne-o dăm, 
Să fim pildă pentru alţii 
Ş-astfel sfatul Lui urmăm. 
 

13 ianuarie 1989 
 
 
 
 

PRIVIREA LUI ISUS 
 

Când privesc cu ani în urmă 
Cu…vreo două mii de ani, 
Mă gândesc atunci la Isus 
Cum privea El pe duşmani. 
 

Cum privirilor de ură 
Ale celor ce-L huleau, 
Cu o dragoste mai pură 
Domnul Isus răspundea. 
 

Chiar şi-atunci când palme grele 
Faţa Domnului loveau, 
Nici atunci, o, scump Isuse, 
N-ai privit cu ură gloata.  
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Ci ai plâns cu lacrimi grele 
Pentru omenirea-ntreagă, 
Ca păcatul să şi-l spele-n, 
Sânge Sfânt, fără tăgadă. 
 

O, ajută-ne, Isuse, 
Să avem privirea Ta, 
Şi-n întreaga noastră viaţă 
Să-mplinim doar voia Ta. 
 

15 ianuarie 1989 
 
 
 
 

PSALMUL 15 
 

Cine, Doamne, locui-va 
În al Tău cer preacurat, 
Unde pacea-n-veci domni-va 
Şi lumină ne-ncetat. 
 

Unde nu-i suspin şi jale 
Nici dureri, nici lacrimi nu-s, 
Înaintea feţei Tale 
Cine-a locui Isus? 
 

Cel ce umblă în dreptate 
Şi-al neprihănirii Har, 
Ce în lume străluceşte 
Şi-n credinţă e un Far. 
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Cel ce gura-şi înfrânează 
De la vorba mincinoasă, 
Şi în viaţa lui primează, 
Nvăţura “sănătoasă”. 
 

Moşteni-va locul care 
Dumnezeu l-a pregătit, 
Omul care-n ascultare 
Viaţa-n Domnul şi-a trăit. 
 

Domnul binecuvântează 
Viaţa celor ce-s copii 
Şi apoi îi “transferează” 
Colo sus, “în veşnicii”. 
 

20 august 1989 
 
 
 
 
 

LA CUNUNII 
 

Iubiţi fraţi şi dragi surori, 
Prieteni şi ascultători, 
Fiţi atenţi, vă rog din suflet, 
L-al meu viers, l-al vostru cuget. 
 

Astăzi este o zi mare 
Zi de mare sărbătoare, 
Când doi tineri se unesc 
Şi-n dragoste se privesc. 
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Ce frumoşi sunt, dragii mei, 
Parc-ar fi doi porumbei, 
Cu glas dulce îţi şoptesc 
Drag şi dragă – te iubesc! 
 

Să ne bucurăm din plin 
De-al lor vot unic, sublim, 
C-a lor viaţ-o vor trăi 
Împreun-or şi sfârşi. 
 

Dragă mire şi mireasă, 
Nu uitaţi de-a voastră casă, 
Pomenindu-o mereu 
În rugi către Dumnezeu. 
 

Fiţi alături în nevoi 
De părinţi, voi, amândoi, 
Ajutaţi pe cei bătrâni, 
Le fiţi sprijin şi alin. 
 

Şi cu Dumnezeu înainte, 
Sus spre plaiurile sfinte, 
Toţi uniţi în cânt divin 
Spre Noul Ierusalim. 
 

23 august 1995 
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AŞTEPTARE 
 

O, ţara mea, pe tin te-aştept, 
Cu tot ce am mai bun, mai scump 
Şi vreau s-ajung acolo sus 
La Tatăl meu în Cerul Sfânt. 
 

Acolo sus e rai divin 
Unde e soare-n veci de veci, 
Acolo-i un Ierusalim 
Fără dureri şi umbre reci.  
 

La Tine sus, o, Tată drag, 
Eu vreau cu Tine-odată, 
Să mă aştepţi plângând în prag 
C-am fost pierdut odată. 
 

Iar Tu prin preaiubitu-Ţi Fiu,  
Din lumea de păcate, 
M-ai mântuit şi-acum sunt viu 
Şi-Ţi mulţumesc prin toate. 
 

Te rog acum, de încheiere, 
Ce Tată ne eşti tuturor, 
Ajută-ne, ne dă putere 
Să fim cu Tine-n viitor. 
 

24 noiembrie 1983 
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ISUS BATE LA UŞĂ 
 

Dacă Domnul Isus bate 
La a ta inimă rea, 
Este că Isus te are-n 
Planul şi iubirea Sa. 
 

Dacă Domnul te iubeşte 
Şi te vrea la El să vii, 
Totul Lui se datoreşte 
Slavă, slavă Domnului. 
 

Niciodată-n astă viaţă 
Fericit tu nu vei fi, 
Dacă n-ai pe Domnul Tată, 
Tu n-ai parte-n veşnicii. 
 

Lasă-L pe El ca să intre 
Pe uşă-n inima ta, 
Şi astfel El pace aduce 
Lumină-n viaţa ta. 
 

Să fie acuma clipita 
Când Domnul îţi dă mântuire, 
Să fugă de tine ispita 
Şi Domnul să-ţi dea bucurie. 
 

16 mai 1986 
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ISUS E VIU 
 

Da, e viu cu-adevărat 
Isus Mielul cel Junghiat, 
Căci durerii El s-a dat 
Să ne scape de păcat. 
 

Şi prin El am moştenit 
Viaţă fără de sfârşit, 
Ce în Rai ne-a pregătit 
Isus, fratele iubit. 
 

Noi ne-am pus nădejdea-n El 
Şi nu ne-o clintim defel 
Şi-L slujim pe El cu zel, 
Pân-ajungem sus în cer. 
 

Fie Domnul lăudat 
Că de noi s-a îndurat, 
Cu viaţă ne-a-ncununat 
Atunci când a înviat. 
 

Să strigăm cu bucurie 
Prin Cristos lumea învie, 
Spre o viaţă-n fericire 
Trăită în nemurire. 
 

13 septembrie 1989 
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ÎNĂLŢAREA LUI ISUS 
 

Într-o zi frumoasă, Doamne, 
Tu Te-ai înălţat la cer, 
Pentru mulţi, o scump Isuse, 
Fost-acesta un mister. 
 

Dară pentru credincioşii 
Ce-au speranţă-n Duhul Sfânt 
Nu există-n lume dubii, 
Nu mister la Domnul Sfânt. 
 

Căci Te-ai dus la Tatăl, unde 
Locul să ni-l pregăteşti, 
Să ne iei apoi cu Tine 
Sus în glorii dulci cereşti. 
 

Şi aştepţi Tu ziua-n care 
Să Te-ntorci iar pe pământ 
Şi în cântec de-adorare 
Să-Ţi răpeşti Mireasa când 
 

O Isuse, fi-vei mare, 
Drept în judecata Ta 
Şi vei da la fiecare 
Plata după munca sa. 
 

Oh, ajută-ne, o, Doamne, 
Pregătiţi să fim din plin 
Să ne duci atunci cu Tine 
În noul Ierusalim. 

14 iunie 1989 
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NONSENS FĂRĂ DUMNEZEU 
 

Viaţa asta n-are sens 
Pe pământ şi-n univers 
Dacă gândul tău nu e 
Sus mai sus, mai sus de stele. 
 

Căci trăirea pe pământ 
E nimic, e fum, e vânt, 
Dacă-n cer tu n-ai comoară 
Şi gândul la ea nu zboară. 
 

Ca şi iarba ce-o coseşti 
Şi la soare-o ofileşti 
Este omu-n viaţa sa 
Dacă n-ar fi “Mila Sa”. 
 

Căci iubirea-i n-are margini, 
Poţi oricând în ea să-ţi sprijini 
Sufletul şi viaţa ta, 
Fericirea tu-i afla. 
 

Şi oricât tu ai trăi 
Nu vei şti a te căi, 
Dacă-l ai pe El ca tată 
Să-ţi conducă viaţa-ntreagă. 
 

Iar pentru trăirea ta 
Nu-nceta a te ruga, 
Că aceasta-i arma care 
Te-a salva de la pierzare. 
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Dumnezeu să-ţi fie ţinta 
Iar Cununa biruinţa, 
Răsplătire - Fericirea, 
Iar în ceruri nemurirea. 
 

01 octombrie 1989 
 
 
 
 

RUGĂCIUNE 
 

Vorbeşte-ne, Isuse, 
Cu dulcele Tău grai, 
Tu făptuieşti minune 
Şi viaţă Tu ne dai. 
 

Ajută neputinţei 
Din viaţa noastră rea 
Şi-n haina umilinţei 
Ne-mbracă, Te-am ruga. 
 

Şi-n jertfa închinării 
Să ne trăim viaţa, 
Şi-n mila îndurării 
Ne ţine Tu fiinţa. 
 

O, spune-ne Tu, Doamne, 
Ce-avem de învăţat 
Şi sfinte, scumpe taine 
Avea-vom de aflat. 
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O, dă, Doamne, putere 
La cei ce o doresc, 
Şi-o sfântă priveghere 
Spre ce-i Dumnezeiesc. 
 

Şi să dorim cu toţii  
Să ne-ndreptăm în sus 
Şi să ne cadă “sorţii“ 
Să fim noi cu Isus. 
 

Izbândă dă-n lucrare 
O, Doamne, te-am ruga 
Căci vrem să fim cu Tine 
În cer, în slava Ta. 
 

17 septembrie 1989 
 

 
 

LIBERTATE – UNIRE 
 

Libertate, libertate, 
Sfânt cuvânt din cer adus, 
Ce-i pentru eternitate, 
De milenii a fost spus. 
 

Plătită-ntruna cu sânge 
De cei ce murit-au eroi, 
Crezut-au că prin lupt-or învinge 
Birui-vor în grele nevoi. 
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Ne trebuie ea, libertatea, 
Dar nu înţeleasă greşit 
Să nu ne călcăm demnitatea 
Să spunem că-n viaţă cu “stângu-am pornit”. 
 

Unire! se cere în cuget, 
Răbdare-nţelegere-n plin 
De-om fi cu Domnul în umblet 
Feriţi vom fi noi de declin. 
 

Se cere tuturor silinţă 
Să apere acest cuvânt, 
Şi-n unitate, biruinţă 
Să ne legăm prin jurământ. 
 

Să n-o degradăm prin purtare, 
Să n-o nimicim prin cuvânt, 
Să cerem într-una putere 
Acelui ce veşnic e Sfânt. 
 

Să fie alăturea nouă 
În viaţa ce-o avem pe pământ, 
Să nu fie lumea-n-mpărţită în două, 
Ci una de pace,-n purtare,-n cuvânt. 
 

13 ianuarie 1990 
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IUBIRE 
 

Iubire, dragoste divină 
De sus, din cer, din Dumnezeu, 
Copiii tăi azi Ţi se-nchină  
Şi vor a Te slăvi mereu. 
 

În fiecare zi din viaţă 
Ei, credincioşii Tăi Isus, 
Aşteaptă-n cer o nouă viaţă 
Ce-ai pregătit-o-acolo sus. 
 

Jertifire-ai fost adus, Isuse, 
Pentru păcatul strămoşesc, 
De-aceea Te iubim pe Tine 
O, Miel Preasfânt Dumnezeiesc. 
 

Şi-n slava Ta dorim acuma 
Să Te-ntâlnim, o, Dumnezeu, 
Ca să ne dai apoi Tu Haina 
Spălată-n scump sângele Său 
 

Ce-ai câştigat-o-n bătălia 
Cu Diavolul - de pe Calvar, 
Prin moartea Ta şi Învierea 
Ne-ai dat-o nouă Tu în dar. 
 

Noi Te-om iubi o, scump părinte, 
Întreaga viaţă pe pământ 
Şi vom avea ca-nvăţăminte 
Cuvinte din al Tău Cuvânt. 

10 octombrie 1989 
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ADORARE 
 

Isuse scump, eu vin acum 
Sub crucea Ta cea Sfântă 
Şi fericit pe noul drum 
Păşesc spre-o nouă ţintă. 
 

Isuse scump şi minunat, 
Cum n-a fost nimeni altul, 
În lumea noastră de păcat 
Să biruiască iadul. 
 

Tu lumea-ntreagă ai scăpat 
Din greaua ei robie, 
Prin Sângele ce s-a vărsat 
Pe Golgota, se ştie. 
 

                     Tu nu ceri nimănui nimic 
În schimbul jertfei Tale, 
La fiece om – mare, mic, 
Decât doar ascultare. 
 

De n-ai fi fost Tu, drag Isus, 
În lumea asta-a urii 
Pierduţi eram, pe veci distruşi 
Sub jugul greu al firii. 
 

Dar slavă-Ţi fie-n veci Isus 
Că ne-ai dat Mântuire, 
Şi ne vei duce colo sus 
Al nostru drag, scump mire. 

22 noiembrie 1981 
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CHEMARE 
 

În lucrarea Ta, o, Doamne, 
Tu din lume Ţi-ai ales 
Oameni plini de-nţelepciune 
Şi credinţă fără greş. 
 

Prin puterea Ta cea Sfântă 
Tu viaţa le-ai schimbat 
Şi printr-o purtare-aleasă 
În lucrul i-ai înrolat. 
 

Piedici s-au ivit în cale 
Pas cu pas şi ceas cu ceas, 
Lupta nu s-a dus în “zale”, 
Ci cu rugăciuni în glas. 
 

Biruit a fost păcatul 
Ce în cale li s-a pus, 
Printr-o rugăciune clară  
Adresată lui Isus. 
 

Domnul n-a lăsat vreodată 
Părăsiţi pe-ai Lui copii, 
Nu! El i-ascultat pe dată 
În lucrare pe-ai Săi fii. 
 

Fii slăvit, o, Domnul nostru 
Că lucrarea Tu Ţi-o faci, 
Ş-ai dădut Tu lumii rostul 
Cu Tine lumea să-mpaci. 
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Foloseşte-ne, o, Tată, 
În lucrarea Ta curaţi, 
Fă-ne sfinţi şi fără pată 
Şi cu Isus să fim fraţi. 
 

03 iulie 1988 
 
 
 
 

ÎNCHINARE 
 

Binecuvântată fie 
Clipa asta pentru noi, 
Când smeriţi şi-n rugăciune 
Noi am vrea să vii la noi. 
 

Şi priveşte cu-ndurare, 
Doamne, spre popor acum, 
Vrea să-Ţi deie ascultare 
Şi să mergi cu ei pe drum. 
 

O, ascultă-le Tu oful 
Ce-l înalţă către Tine 
Şi înlătură Tu răul 
Ce-l făcu Satan! Ruşine ! 
 

Pentru Diavol şi-ai lui îngeri, 
Ce pe om îl ispitesc, 
Nu gândesc că pentru oameni 
Dat-ai Miel Dumnezeiesc. 
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Fii Tu ajutorul nostru-n  
Clipe grele de-ncercări 
Şi ascultă-ne Tu păsul 
Multor, grele remuşcări. 
 

Te cântăm şi-Ţi dăm cinstire 
Tatăl nostru Dumnezeu 
Şi cu Tine în mărire 
Vrem să fim în Raiul Tău. 

 
20 iunie 1989 

 
 
 
 

GÂNDURI DE VIITOR 
 

Încep adânc să meditez 
La viaţa ce-o să vie, 
Ce astăzi de-abia o visez, 
Precum o fantezie. 
 

Ne pare de neconceput 
Cum va când o să vie 
Viaţa cea făr de sfârşit  
În Sfânta-mpărăţie. 
 

Când buni şi răi toţi laolaltă 
Vom sta noi faţă-n faţă, 
La marea judecat-a Lui 
Spre moarte sau viaţă. 
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“O luptă-i viaţa, deci te luptă 
Cu dragoste de ea şi dor”, 
C-aicea jos e timpu-n care 
Te pregăteşti spre viitor. 
 

Deci grijă mare, dragii mei, 
La lupta ce se duce, 
Adeseori vin norii grei 
Şi lupta-i mai tenace. 
 

Dar dacă steagul e Isus 
În frunte totdeauna, 
Fii sigur că-i ajunge sus 
Şi vei primi Cununa. 

 
05 iunie 1988 

 
 
 
 
 

TREI CRUCI 
 

Dacă privim prin negura vremii 
Când Domnul era pe pământ, 
Se văd…trei cruci în largul zării 
La orizont…înspre zenit. 
 

Când răstignit pe crucea urii 
Între tâlhari stătea Isus, 
Când lumea-ntreagă-n voia firii 
Batjocorea “Mila de sus”. 
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Parcă-l aud şi-acum cum strigă 
Pe-acel tâlhar nenorocit 
Şi plin de-obidă şi ocară 
Pe Isus L-a batjocorit. 
 

- “O, dă-Te jos de pe cruce 
De eşti Tu fiu de Dumnezeu, 
Salvează-Ţi poporul, pe Tine, 
Căci prea Te crezi din Empireu.” 
 

-“Ruşine să-ţi fie tâlhare 
Că noi suferim cu păcat 
Şi dreaptă-I osânda la care 
Sinedriul azi ne-a condamnat.” 
 

Cu milă privit-a Isus 
Pe cei doi tâlhari răstigniţi 
Şi ochii ridică în sus 
Şi astfel Isus le grăi: 
 

-“Doar pace-am venit să v-aduc 
Să credeţi în Mine – dar, vai!, 
Doar unul din voi am să-l duc 
Pe culmea iubirii în Rai.” 
 

O, dă-ţi tu seama, suflete drag, 
Asemeni acelui ce-a fost răstignit, 
De viaţa ce-o trăieşti în van 
Fără Isus tu eşti pierdut. 
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De crezi tu azi în jertfa Lui 
Păcatul tău îţi va ierta, 
Te-aruncă acum în braţul Lui 
Şi Viaţă tu vei căpăta. 
 

15 ianuarie 1989 
 
 
 
 

SĂ FII LUMINĂ 
 

Lumină eşti în lume frate? 
Să te întrebi acum aş vrea 
Eşti tu pe munte o Cetate 
Spre care lumea s-a uita? 
 

Te cercetează, suflet drag, 
Şi vezi-ţi viaţa ta cea goală 
Îl cheamă pe Isus în prag 
Să-ţi umple El viaţa-ntreagă. 
 

Cât e de greu să stai în viaţă 
În întuneric tot mereu, 
Să zaci într-una-n frig şi “ceaţă”, 
Să n-ai nici ţel, nici Dumnezeu. 
 

Deşteaptă-te acuma, frate, 
Din somnul greu ce te-a răpus, 
Revino-ţi dragă în simţire 
Predă-ţi viaţa lui Isus. 
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Şi roagă-l pe Domnul din ceruri 
Ca viaţa-ţi să-ţi schimbe în bine, 
Lumină să fii tu de-a pururi 
Şi…Domnul să fie cu tine. 
 

30 martie 1986 
 
 
 

DUMNEZEU 
 

Iubire, ocean fără margini, 
Iubire ce eşti Dumnezeu 
Te cânt, te slăvesc şi te apăr 
Un Domn, un Botez şi-un Credeu. 
 

Curată, mai sfântă, mai pură 
Eu vreau s-o trăiesc tot mereu, 
Iubire Divină, suavă, 
Cu mine eşti şi-n bine, şi-n greu. 
 

Frumos e atunci când credinţa 
Cu fapta mereu o uneşti, 
Voinţa, fiinţa, dorinţa, 
Mai aprig spre Domnul îndrepţi. 
 

Slăvită să fii Biruinţă, 
Păcatul cel greu Tu l-ai frânt, 
Prin dragostea-Ţi, Sfântă Fiinţă 
Ne dai în viaţă avânt. 
 

14 ianuarie 1989 
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PSALMUL 130 
 

Căci după cum aşteaptă 
Străjerul dimineaţa, 
Şi-a soarelui putere  
Alungă din nou ceaţa 
 

Aşa Te-aşteaptă Doamne 
Poporul totdeauna, 
S-aduci, s-aduci Isuse 
La credincioşi Cununa. 
 

Căci după cum aşteaptă 
Sfârşitul nopţii negre, 
Străjerul care fost-a 
Să fie pus de veghe, 
       

Aşa dorim, Isuse, 
Să Te-aşteptăm pe tine 
Şi nu vom fi atuncea 
Noi daţi de grea ruşine. 
 

Căci după cum aşteaptă  
Străjerul dimineaţa 
Şi după cum o, Doamne, 
La Tine e viaţa 
 

Aşa-aşteptăm iubirea-Ţi, 
În Tine ni-e speranţa, 
O, vino, vino Doamne, 
Ca să-Ţi răpeşti Mireasa. 

13 februarie 1989 
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DEVOTARE 
 

Din pricina Numelui Tău 
Tu scapi poporul de ce-i rău. 
Şi binecuvântări îi dai 
Şi bucurii, şi-l duci în Rai. 
 

Din pricina că eşti curat 
Tu scapi poporul de păcat, 
Şi-i dai ocazia măreaţă 
Şi-l scoţi din moarte la viaţă. 
 

Din pricina că eşti puternic 
Tu fii poporului un sfetnic, 
Şi sfinte-nvăţături îi dai 
Şi-i faci viaţa “flori de mai”. 
 

Din pricina că ne eşti Tată 
Noi Te slăvim şi Îţi dăm laudă, 
Ş-apoi prin toate-Ţi mulţumim 
Pân la sfârşit în veci – AMIN. 
 

14 iunie 1989 
 
 
 

PACE 
 

Ce bine e când pacea fiinţează 
Şi cerul e senin şi înstelat 
Şi soarele cel bun ne luminează 
Viaţă-avem şi gândul ni-e curat. 
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Când norii negri de pe cer dispar, 
Când om cu om în lume se-nţeleg, 
Când pacea şi iubirea sunt un Far 
E bine-atunci când oamenii petrec. 
 

Te luptă, om de pe pământ, 
Ca-n viaţa ce o ai de dus 
Te leagă şi cu jurământ 
Să ai un ţel – să mergi în sus. 
 

Să nu te stăpânească gândul urii 
Şi nici al răzbunării fapt mârşav, 
Ci fii tu om al împăcării 
Trăind, muncind, iubind cu drag. 
 

C-o viaţă-avem ici pe pământ 
Ce merită a o trăi, 
Până n-ajungem în mormânt 
Când viermii ne vor nimici. 
 

Şi nu! – Hidosului război 
Ce-a morţii coasă o-nvârteşte, 
El vrea să facă tărăboi 
Şi lume-aceasta nimiceşte. 
 

Să fie pace, pace-n lume, 
În ea copiii toţi să crească, 
S-avem noi numai gânduri bune 
Planeta Pământ să-nflorească. 
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Şi-n timpul vieţii de aici 
De cer să îţi găteşti destinul, 
Cristos este Calea, să ştii, 
Cu El moşteni-vei Edenul. 
 

07 ianuarie 1989 
 
 
 

PILDA BOTEZULUI 
 

Când în apă ai intrat 
O, Isus Prealuminat, 
Tu pe noi ne-ai învăţat 
Să-Ţi urmăm neîncetat. 
 

Să călcăm pe urma Ta 
Împlinindu-Ţi Ţie voia, 
Viaţa a Ţi-o închina 
De acum şi pururea. 
 

Prin Isus s-a împlinit 
Sfânt Cuvânt din cer venit, 
Şi Botezul L-ai primit 
În Iordanul cel vestit. 
 

Să-nţelegem fraţi, surori, 
Aste sfinte sărbători; 
Nu uituci ascultători, 
Ci practic împlinitori. 
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Căci Isus ne-a luminat 
Când în Apă a intrat 
Şi Ioan L-a botezat 
Astfel pildă ne-a lăsat. 
 

Voi, iubiţi fraţi şi surori, 
Fiţi de El ascultători, 
Nu numai la sărbători 
Ci-o viaţă închinători. 
 

Te slăvim, Isus iubit, 
Că astfel Tu ne-ai grăit, 
Fii acuma preamărit 
De-azi şi până la sfârşit. 
 

06 ianuarie 1989 
 
 
 
 

RĂSTIGNIREA 
 

Sus pe-un deal numit Golgota, 
Locul Căpăţânii zis, 
Până sus urcase gloata 
Răstignindu-L pe Isus. 
 

Plin de ură şi ocară 
Spume, hule şi ruşine 
Era lumea adunată 
Să omoare ei – pe cine?! 
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“Pe-Nceputul şi Sfârşitul ” 
Isus, Fiu de Dumnezeu, 
Prin ei şi-a găsit sfârşitul 
Pe cruce în chinul greu. 
 

Înşelatu-s-a poporul 
Crezând că s-a terminat, 
Cu Isus – se duse zvonul 
Cum că El a înviat. 
 

Ce ruşine, ce ocară, 
Pentru omenirea-ntreagă, 
O purtare prea barbară 
Avuse-n a ei desagă. 
 

Plânge lume şi suspină  
Tot păcatul, vina grea, 
Plângi purtarea cea haină 
Ce-ai avut-o-n faţa Sa. 
 

Pentru tine suferit-a,  
Isus, Fiu de Dumnezeu, 
Ai credinţă-n Jertfa-i Sfântă  
Şi-i fi mântuit de rău. 
 

18 ianuarie 1989 
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ÎNVĂŢĂTORUL 
 

Era un Om ce învăţa 
Şi mare dragoste avea 
El, Domnul Isus Dumnezeu, 
S-a pogorât din cerul Său 
 

Ca lumea noastră să o schimbe 
Răul din ea să îl alunge, 
O viaţă Sfântă El avea 
Cum n-avusese nimenea. 
 

El lumii fuse pildă vie 
Atât în grai, cât şi-n purtare 
Şi-ncă de mic El fuse-Acela 
Ce învăţa în Galilea. 
 

Se minunau învăţăceii 
Şi cărturarii, fariseii, 
De-o aşa înţelepciune mare 
Şi îi dădeau toţi ascultare. 
 

Cum din Scripturi El le vorbea 
Şi pe prooroci îi tălmăcea, 
La doisprezece ani avuţi 
Îi întrecea pe cei “crescuţi”. 
 

Era minune-n timpul Său 
Să fii şi Om şi Dumnezeu, 
Dar lumea n-a vrut să-I cunoască 
Originea-I dumnezeiască. 
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Puterea-I de Mântuitor 
Dar şi cea de Judecător 
Puţini au fost ce L-au crezut 
Dar…Dumnezeu – i-a înmulţit. 
 

Şi…iată astăzi am ajuns 
Să numărăm din mii în sus, 
Slăvit să fii, Tată din cer, 
Că în lucrarea Ta prosperi. 
 

O, dă credinţă neclintită 
În jertfa Fiului sfinţită, 
Poporului creştin din lume 
Să facă numai fapte bune. 
 

Ne binecuvintează, Doamne, 
Cu rugăciune şi-ascultare 
Şi pas cu pas, în orice ceas, 
Să fim cu Cerul noi părtaşi. 
 

09 ianuarie 1989 
 
 
 
 

ÎNCHINARE 
 

Fraţi, surori, tineri, bătrâni 
Într-un suflet şi-ntr-un gând, 
Împlinind scumpe dorinţi 
Am zidit un Templu Sfânt. 
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Închinat lui Dumnezeu, 
Bunătăţii-i preaînalte, 
Care şi-n bine şi-n rău 
Ne-a dat daruri minunate. 
 

Şi cu darul şi cu fapta 
Cu toţi am participat, 
Până ce Templul fu gata; 
Fie Tatăl lăudat! 
 

Ş-acum, iată-l, minunat 
Ca zidire-i fără seamăn, 
Dar fă-l Doamne îndurat 
Plin să fie de-al nost semen.  
 

Fă din inimile noastre 
Temple vii, curate-n suflet, 
Ca şi florile din glastre 
Să-nflorim în al nost umblet. 
 

Să se vadă că în Templu 
Este Tată Dumnezeu, 
Şi să fim un bun exemplu 
Pentru cel căzut în “greu”. 
 

Dă Tu binecuvântarea 
Peste-acest Templu semeţ, 
Ca să-Ţi înălţăm cântarea; 
Eşti al nostru Steag Măreţ. 
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Şi cu rugăciuni unite 
În adâncă umilire, 
S-avem suflete zidite-n 
Tine şi-n a Ta iubire. 
 

Unitate şi sfinţire 
Între toţi creştinii fie, 
Numai dragoste, iubire, 
Fim – ca noaptea o Făclie. 
 

 
 
Umple Casa Ta o, Doamne, 
De creştini întorşi la Tine, 
Şi cu multe milioane 
Să ne duci în cer, Părinte. 
 

03 decembrie 1989 
 
 
 

CREDINŢA LUI AVRAAM 
 

Dacă ne uităm în urmă… 
Când cu vremi trăia Avraam, 
Vom vedea-o credinţă sfântă 
Care nu a fost în van. 
 

Ce-ncredere avuse-n Domnul 
Avraam când l-a chemat. 
Numai el fusese omul 
Ce-a crezut cu-adevărat. 
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Când cerutu-i-s-a fiul 
Unicul ce l-a avut, 
Nu-şi pierduse  Avraam firul 
Legăturii din-nceput 
 

Ce-a avut cu Tatăl nostru 
Care-I Sfânt, Stăpân şi Scut; 
N-a ştiut el care-i rostul  
Încercării ce-a avut. 
 

Făr putinţă de tăgadă 
L-a luat el pe Isaac  
Şi deasupra, “pe grămadă”, 
Pe fiul său l-a legat. 
 

Gata fu ca să-l aducă 
Jertfă ardere de tot 
Pe Isaac, poruncă sfântă, 
De la Domnul Savaot. 
 

Stop! Avraame-s lămurit 
Căci credinţa ta e mare, 
Şi pe Mine m-ai slăvit 
Şi-n cuvânt şi în purtare. 
 

Iat-aici! – berbecul care 
Jertfă trebuie s-aduci, 
Adu-l, fără amânare, 
Cu cântare şi cu rugi. 
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Ca exemplu ne rămâne 
De acum până în veac, 
Avraam care-i Sfânt nume 
Ce l-avut pe Domnul Steag. 
 

22 noiembrie 1989 
 
 
 
 
 

REDRESARE 
 

O, vai ţie, omenire, 
C-a venit păcatu-n tine, 
Prin Satan, prin primul om 
C-a mâncat din acel “Pom”. 
 

Simbol al neascultării 
E Adam, fiul pierzării, 
Căci prin el moartea-a-intrat 
Moarte-n iad şi în păcat. 
 

Dar în dragostea Lui mare 
Tatăl plin de îndurare 
L-a trimis pe Fiul Său 
Să ne scape de cel rău. 
 

Şi muri pe lemnul Crucii    
Sub mantia grea a urii, 
Viaţa şi-a sacrificat 
Isus, Fiu de Împărat. 
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Plin de jertfă şi-ascultare 
El e “Omul” cel mai mare, 
Ce-a venit jos pe pământ; 
Fă cu El dar Legământ! 
 

Că-I Fiul lui Dumnezeu 
Ce-a lăsat sus Raiul Său, 
Să îi ducă-n veşnicii 
Este planul cu-ai săi fii. 
 

O, amice, prieten scump, 
Ai în cer un Tată Sfânt, 
Fii tu frate cu Isus 
Ca în El să te “ascunzi”. 
 

El te binecuvintează 
Şi îţi ţine mintea trează, 
Ca de El să nu te laşi 
Şi din drum să nu te-abaţi. 
 

Fie Tatăl lăudat 
Că de noi s-a îndurat, 
Şi cu El noi vrem să fim 
În noul Ierusalim. 
 

09 iulie 1989 
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SUFERINŢELE DOMNULUI 
 

În chinuri se zbate al nost Salvator 
Pe Crucea durerii El moare, 
A iadului ceată ce cântă în cor 
Îl scuipă…îl bate, iar ura e mare. 
 

“Noi nu-L vrem ca Rege”, mai strigă poporul, 
“Să moară, să moară!”, el strigă mai tare 
“Ia dă-ni-L Pilate!! Şi-I facem noi “zborul” 
Să-L vezi tu atuncea, cum scapă de          
moarte?” 

 
Şi n-avu astâmpăr a lumii cohortă 
Până când vrerea Pilat le-o făcu, 
Şi astfel pe Isus îl dete la gloată 
Şi-n hule, şi-n palme pe El îl ţinu. 
 

Îl prinseră-n cuie-ntre cer şi pământ 
Pe lemnul durerii – pe Mielul junghiat, 
Aşa muri Domnul, El, Fiul cel Sfânt, 
Ca lumea să scape de iad şi păcat. 
 

O, vino la Cruce, la Domnul Isus 
Şi cere-I iertare de tot ce-ai “lucrat”. 
Şi plânge, şi roagă-L şi tot ce-ai de spus, 
Să aibe El milă, să fii tu salvat. 
 

Şi-o viaţă în ceruri cum numai în vis 
Avea-vei cu Tata-ndurării 
Şi-acea Ţară este un nou Paradis, 
Ce-o dă Domnul slavei la fii iertării. 
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RUGĂCIUNE 
 

Rugăciunea este arma 
Ce-o avem la îndemână, 
Intră-n luptă cu Satana 
Cu-a lui ceată, cu-a lui turmă. 
 

De o ai în a ta viaţă 
Şi o practici zi cu zi, 
Ea te-ndrumă şi te-nvaţă 
Cum în viaţă a păşi. 
 

Foloseşte-te de rugă-n 
Orice clipă,-n orice ceas,   
Numai ea pune pe fugă 
Cel mai rău şi crud vrăşmaş. 
 

Rugăciune-i biruinţă, 
Bunătate şi credinţă, 
Înălţare şi iertare 
Te ridică din pierzare. 
 

Fie-un obicei acesta-n 
Casa noatră,-a tuturor, 
Căci numai cu rugăciunea 
Vom ieşi biruitori. 
 

Ea e legătura-n care 
Domnul ţine ai Săi fii, 
Şi-apoi dă la fiecare 
Puteri noi spre veşnicii. 

18 iunie 1989 
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APEL PENTRU TINERI 
 

Tinere cel visător 
De ce stai nepăsător? 
Când tu ai Mântuitor 
Vin acuma tu de zor 
La Isus…la Isus! 
 

Tinereţea-i al tău dar 
Vin la El pân este Har, 
Nu îl pierde în zadar 
Şi pe-al inimii Altar 
Dumnezeu să puie jar! 
 

O, voi tineri ne-nfricaţi, 
Înapoi să nu vă daţi, 
Lui Isus vă-ncredinţaţi 
Totul Lui să vă predaţi, 
Lui Isus…Lui Isus! 
 

Şi cu toţi să fiţi voioşi, 
Domnului fiţi credincioşi, 
În lucru sârguincioşi 
Pentru Domnul cu folos, 
Bucuroşi…bucuroşi. 
 

24 noiembrie 1983 
 
 
 
 
 



 86

ODĂ CREDINŢEI 
 

Te laud, te cânt şi te apăr 
Credinţă preasfântă, curată, 
Şi-n viaţă eu nu am astâmpăr 
Să nu spun de Tine pe dată. 
 

Eu lumii voi spune de Tine! 
Credinţă în Domnul Isus, 
Cânta-voi pe-a inimii strune 
De dragostea Celui de Sus. 
 

Eşti pace, iubire, iertare; 
Eşti cânt, bucurie şi har, 
Jertfire, speranţă,-ndurare 
Eşti Tu – mântuire în dar. 
 

Te laud, te cânt şi te apăr 
Şi viaţa promit să mi-o dau, 
Şi vreau pentru lume un “Licăr” 
Să fiu pentru cei care n-au. 
 

Speranţa iertării divine 
Şi-ncrederea-n Sfânt Dumnezeu, 
Trăirea vieţii creştine 
Acel - aş dori să fiu eu! 
 

O, dă-mi, Tu, putere acuma 
Să-Ţi dau ce-i curat şi ce-i sfânt, 
Să-mi apăr Credinţa, Cununa, 
Să laud pe Domnul preasfânt. 

14 aprilie 1986 
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ÎNVIEREA DOMNULUI 
 

Cristos a înviat din morţi 
O spune-ntreaga lume, 
El viaţ-a dăruit la toţi 
Doar celui care crede! 
 

Prin înviere-am câştigat 
O viaţă fără moarte, 
Doar Domnul Isus ne-a scăpat 
De iad şi ne-a dat pace. 
 

Puterea celui rău a frânt 
Prin a Sa biruinţă, 
Scăpatu-ne-a El din mormânt 
Prin jertfă şi voinţă. 
 

De îngeri a fost proslăvit 
În ziua Învierii, 
Iar astăzi de noi e mărit 
Cristos, Domnul Puterii. 
 

Deci vino cu mine-mpreună, 
Tu, suflet ce-n lume trăieşti, 
Şi strigă şi cântă şi cântă şi strigă 
Cristos este viu, o, vino să-L cinsteşti. 
 

20 mai 1986 
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SLĂVIT SĂ FIE DUMNEZEU 
 

Din primăvară până-n toamnă 
Tu binecuvântări ne-ai dat, 
Ne-ai fost belşug şi ne-ai dat tihnă 
Pe-al României plai bogat. 
 

Ne-ai dat şi pâine şi îmbrăcăminte 
Şi apă de izvor şi tot ne-ai dat, 
Tu, Tată-ndurător, Părinte, 
Ne-ai fost şi eşti puternic, minunat. 
 

În încercări ne-ai fost scăpare, 
Ne-ai fost alături în nevoi, 
De-aceea-Ţi înălţăm cântare 
Slăvit să fii în veci de noi. 
 

Şi Te rugăm acuma, Doamne, 
Pentru tot ceea ce ne-ai dat 
Să ne ajuţi, să dai putere, 
Să Te lăudăm cu-adevărat. 
 

Eşti vrednic şi puternic, Doamne, 
Şi meriţi cinstea pe deplin, 
Eşti scut, eşti pază, mângâiere 
De-acum şi-n veci de veci – AMIN. 
 

09 noiembrie 1984 
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OCAZIE SPECIALĂ 
 

Mulţumim, Tată din cer, 
Că iarăşi ne-am întâlnit, 
Şi cu fraţi şi cu surori 
Ce din Olanda au venit. 
 

 Pentru gândul ce le-ai dat, 
Ajutor ca să ne fie, 
Fii Tu binecuvântat 
De acum şi-n veşnicie. 
 

Să le-ajuţi, să-i întăreşti 
În lucrarea ce o fac, 
Să-i iubeşti, călăuzeşti, 
De acum, până în veac. 
 

Fă să simtă că-i iubim 
Chiar de stau în depărtare, 
Cu ei vrem să ne unim 
Să-Ţi aducem Osanale. 
 

Te rugăm acum, o, Tată, 
Pentru grija ce ne-o porţi, 
Să ne dai un gând pe dată 
Şi prin el să te slujeşti. 
 

În unire, pace sfântă, 
Noi cu ei vrem să trăim 
Şi c-o dragoste ne-nfrântă 
Pe Domnul să îl slăvim. 
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Să păstrezi acum, Isuse, 
Legătura ce-o avem, 
Şi prin toate noi pe Tine 
Te cântăm, te adorăm. 
 

28 aprilie 1991 
 
 
 
 

A-NVIAT CU-ADEVĂRAT 
 

Sfânt e, sfânt cu-adevărat 
Cum din Biblie-am aflat, 
Că din morţi a înviat 
El Isus, Fiu de mpărat. 
 

Cu putere şi cu slavă 
Pe-o melodie suavă, 
În puternică Lumină 
Într-o linişte deplină, 
 

Zi de mare bucurie 
Pentru-ntreaga omenire, 
Doar la-cel ce vrea să ştie 
Isus dete Mântuire. 
 

El se-arată la Maria 
Ş-o cuprinde bucuria, 
Iar pe urmă şi lui Toma 
Îi arată Isus “Rana”. 
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Dacă crezi, frate şi soră, 
C-a-nviat cu-adevărat, 
Bucură-te şi-I dă laudă 
Preamăreşte-L ne-ncetat. 
 

Haideţi fraţi, surori, de-acuma 
Ca să împletim Cununa, 
Cu credinţa şi cu ruga 
Să-L slăvim întotdeauna. 
 

Că pe noi ne-a înviat, 
Ne-a scăpat din greu păcat, 
Mântuire-n dar ne-a dat 
Isus, “Miel Sacrificat”. 
 

28 aprilie 1989 
 
 
 
 

IMN 
 

În inimă eu am un cânt 
Ce nu-l pot spune prin cuvânt, 
Ce se-adresează lui Isus 
Ce străluceşte-n ceruri sus. 
 

E nemaipomenită ea, 
A mea cântare-o peruzea, 
Ce se îndreaptă “înspre sus” 
La-al meu Mântuitor Isus. 
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Frumoasă este melodia 
Ce-mi stăpâneşte inima, 
Armonioasă, maiestuoasă, 
Şi vreau s-o cânt întreaga viaţă. 
 

Te laud, te cânt, te preamăresc 
O, Doamne mare, te iubesc 
Şi vreau viaţa-mi să Ţi-o dau 
Pe veci eu Ţie mă predau. 
 

În lucrul tău să mă jertfesc, 
Prin fapte vreau să-Ţi dovedesc, 
Şi inima şi sufletul  
“Acorde-mi” astăzi cântecul. 
 

21 iunie 1989 
 
 
 
 
 

ISUS 
 

Isus Cristos Mesia, 
Ce-I Fiu de Dumnezeu, 
El a promis făclia 
În lupta cu cel rău. 
 

E Domn, e Sfânt, e Mare, 
Aşa ni-e prezentat 
De cei ce în Lucrarea 
De sfinţi s-au înrolat. 
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El e Mântuitorul, 
Salvarea El ne-a dat, 
Isus ni-e-nvăţătorul 
Care ne-a luminat. 
 

Dar, frate scump şi soră, 
Un lucru-aş vrea să ştiu: 
Dai lui Isus o oră 
Măcar în fiecare zi? 
 

Ca semn al închinării 
Din partea ta să dai, 
Şi-n ruga mulţumirii 
Tu Lui să te predai. 
 

Că merită aceasta  
Din partea tuturor, 
Ca-nlăturat “năpasta” 
De groază şi fiori. 
 

Cu mine dimpreună 
Pe El să-L lăudăm, 
C-apoi s-avem Cunună 
În ceruri cu-al nost Domn. 
 

08 aprilie 1999 
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CONLUCRARE 
 

Cât de măreţ e Dumnezeu 
Şi ce frumos lucrează El, 
Şi nu e altu-n Empireu 
Mai bun, mai sfânt, ca Sfântul Miel. 
 

Că n-am gândit noi niciodată 
C-aşa minune-o să trăim, 
Fraţi olandezi – români, laolaltă, 
În satul nost` să ne-ntâlnim. 
 

Cât de frumos şi ce plăcut e 
În Domnul să ne-ncredem noi, 
Că numai El e cel ce poate 
Să ne ajute în nevoi. 
 

Să binecuvintezi o, Tată, 
Pe fraţii noştri musafiri 
Şi ţine-ne uniţi pe viaţă 
În vraja unei “dulci iubiri”. 
 

Şi fă să ne-ntâlnim noi iară 
Pe-acest pământ ce L-ai creat, 
Şi-n existenţa-i milenară 
Noi să trăim cu-adevărat. 
 

Măreţul Nume să-L cântăm 
Noi totdeauna pe pământ, 
Nădejdea-n Domnul să avem 
De-aici şi până-n cerul sfânt. 

01 aprilie 1990 
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ÎNDURARE 
 

Eşti mare, Doamne, şi puternic 
Atât în cer, cât pe pământ, 
Şi te-ai uitat şi spre-un nemernic 
Pierdut în lume precum sunt. 
 

Şi-n dragostea-Ţi nemărginită 
Tu pentru mine Fiu-ai dat, 
Ce pentru “oaia cea pierdută” 
Lăsatu-S-a crucificat. 
 

Ca-n rane scumpe şi sfânt sânge 
Să-mi spele orişice păcat, 
Având ca ţintă doar - învinge! 
În felu-acesta m-ai salvat. 
 

Iar Tu îmi ceri în schimb credinţă 
Numai atât, nimic mai mult, 
Şi-atunci avea-voi biruinţă 
În Tine, Pavăză şi Scut. 
 

Ajută-mă te rog, o, Tată, 
Să mă-ntâlnesc cu tine sus, 
Să am cu Tine-o nouă viaţă 
Să te slujesc cu dor, supus. 
 

 16 aprilie 1990 
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CRISTOS A ÎNVIAT 
 

Isus e viu cu-adevărat, 
El, pârga celor înviaţi, 
Şi viaţă veşnică le-a dat 
La-acei copii ce-s “înfiaţi”. 
 

Miracol pe pământul nostru 
Înfăptuise Cel de Sus; 
El adusese lumii rostul, 
El Dumnezeu, Cristos Isus. 
 

Şi-o binecuvântare sfântă 
Dăduse celui păcătos, 
Prin viaţa ce I-a fost Lui frântă 
Şi prin jertfirea-I cu folos. 
 

La orice om de pe pământ 
Ce se încrede-n Dumnezeu, 
Isus Cristos, Acel ce-I Sfânt, 
Îi dă viaţă-n cerul său. 
 

Veniţi acum, creştini iubiţi, 
S-aducem cântecele noastre, 
Lui Dumnezeu şi celor sfinţi, 
La fel şi inimi preschimbate. 
 

Şi împreună cu natura, 
Ce se-nnoieşte an de an, 
Să fie omul creatura 
Un imn de slavă-n Canaan. 
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Şi de-ncheiere-aduc salutul 
Ce-i creştinesc şi-adevărat 
Cu care se salută omul 
CRISTOS ISUS A ÎNVIAT! 
 

07 aprilie 1991 
 
 
 
 

ISUS, NUME MINUNAT 
 

Pe melodia cântării – “O, ISUS, EŞTI DOMN 
MINUNAT” 

 
O, Miel blând, Tu, ce pe pământ 
Ai venit jos din cerul Sfânt, 
O, lasă-mă să Te sărut 
Ş-apoi un cântec să-Ţi aduc. 
 

COR 1: 
Laudă, laudă 
Doamne mare, mare Dumnezeu, 
M-ai purtat în gândul Tău  
Ş-apoi m-ai scăpat de rău. 
 

O, Isus, eşti Domn minunat, 
Că în păcat nu m-ai lăsat, 
Tu ai venit căci m-ai iubit 
Ş-apoi păcatul l-ai plătit. 
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O, ce frumos şi ce duios 
Cântă îngerii maiestuos, 
Şi cu ei acum vreau să cânt 
Fiindcă-L iubesc pe Domnul sfânt. 

 
Veniţi cu toţi să-I mulţumim 
Lui Isus ce e Miel Divin, 
Cântare nouă să-I nălţăm, 
Inima Lui să I-o predăm. 
 

COR 2: 
Laudă, laudă, 
Laudă să-I cântăm lui Dumnezeu 
Laudă, laudă, 
Laudă-I cântăm cu glas tare. 
 

12 februarie 2003 
 
 
 
 

CRĂCIUNUL 
 

Printre datini şi-obiceiuri 
Ce-ades le sărbătorim, 
Ce-s trecute-n calendaruri 
Şi Crăciunul îl numim. 
 

Sărbătoare minunată 
Cu colinzi…cu cozonaci, 
Pregătire ne-ntrecută, 
Haine scumpe să îmbraci. 
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În mâncări şi băutură 
Trupul tu ţi-l desfătezi, 
Însă, vai!…tu de Scriptură 
Prin toate te-ndepărtezi. 
 

Sufletul tu-l dai la o parte 
De Cristos…tu ai uitat, 
L-ai uitat…El stă departe 
Şi-I plăpând…şi-nfrigurat. 
 

Colo jos pe paie-n Iesle 
Stă culcat şi umilit 
Pe când tu…nu-ncapi în piele 
De-ncrezut şi înstărit. 
 

El Cristos, El,Fiul Slavei 
Astfel a venit la noi, 
Pe când noi, noi fiii Evei 
Vrem să fim noi dumnezei. 
 

De mândrie şi de ură, 
De egocentrismul nostru, 
Sufletul ni-e plin de zgură 
Iară chipul ni-e un monstru. 
 

Ia priviţi puţin la Isus 
Ce frumos e şi blajin, 
Numai dragoste-n surâs 
Faţa-I blândă de Divin. 
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Ca să deie mântuire 
Tatăl nostru Dumnezeu, 
El transpuse-n împlinire 
Vorba-n faptă tot mereu. 
 

Acesta fuse scopul care 
Pe Isus l-a îndemnat 
Să aducă alinare 
Sufletului întristat. 
 

Prin viaţa lui sublimă 
De Om sfânt, Mântuitor, 
El fusese o lumină 
Omului ce-i călător. 
 

Ce poţi tu, amice dragă, 
Să îi dai lui Dumnezeu, 
Îi dai lui fiinţa-ntreagă, 
Sau L-alungi din gândul tău? 
 

Astăzi când serbăm Crăciunul, 
Naşterea acelui sfânt, 
Eşti tu-acum măcar cu gândul 
La Isus, la Mielul blând? 
 

Nu doreşte aur, smirnă, 
Ce păstorii-atunci I-au dat, 
Ci doreşte o inimă 
Să I-o dai neîntârziat. 
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Asta fie mulţumirea 
Pentru mântuirea dată, 
Asta fie-ne menirea 
În viaţa zbuciumată. 
 

Darul nostru de Crăciun 
Pentru Domnul nost` Cristos, 
Fie azi un suflet bun 
Ce-i Tatălui credincios. 
 

Credincioşi să fim cu fapta 
Nu în vorbe ne-ntrecuţi, 
Numai astfel primim plata 
Şi de El vom fi “văzuţi”. 
 

Iar acum de încheiere 
Vreau s-aduc prinosul meu, 
Vreau să cânt şi o cântare 
S-o închin lui Dumnezeu. 
 

16 decembrie 1999 
 
 
 
 

TINEREŢE – CĂSĂTORIE 
 

Dintre florile vieţii 
De valoare pentru noi, 
E şi vremea tinereţii 
Zorii zilei noastre noi. 
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Bucurii având, speranţă 
Spre-nălţimi, spre paradis, 
Umple viaţa noastră toată 
Toate, toate-s numai vis! 
 

Nu se pun în evidenţă 
Grijurile ce-or veni, 
Numai ce-i prezent contează 
Ce va fi-l vom dovedi! 
 

Câtă vervă şi ardoare 
Pune tinereţea-n noi, 
Nu-i nimic sub acest soare 
Să ne biruie-n nevoi. 
 

Bucuria-i şi mai mare 
Tânăr, tânără, atunci 
Când de Domnui-i ascultare 
Căci prin El toate le-nvingi. 
 

Ş-apoi ca răsplată Ţie 
Că Lui te-ai încredinţat 
Şi mai mare bucurie 
Îţi dă Domnul îndurat. 
 

Când…aceea ce promise 
Ajutorul potrivit, 
Tânăr fiind plin de vise 
Pentru tine-a pregătit 
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Când fiorul sfânt “iubire”, 
El te face să îl simţi, 
Pe toţi şi pe toate-n lume, 
Toţi sunt pentru tine sfinţi. 
 

Doar când îţi deschide ochii 
Domnul Isus ca să vezi, 
Oh, acela sau aceea  
Este ceea ce visezi. 
 

Şi din clipa-aceea, gata! 
Totul e pecetluit. 
Numai pe fiinţa-aceea 
O iubeşti pân la sfârşit. 
 

Te leagă-n aşa măsură 
Că nu poţi trăi făr ea 
Şi de o aşa alură 
El îţi schimbă viaţa ta. 
 

Iată, astăzi se-mplineşte 
Domnul ce a poruncit 
Căci pe cei doi îi uneşte 
De-acum până la sfărşit. 
 

(către miri) 
Binecuvântată fie 
Clipa asta pentru voi 
Şi deplină bucurie – aveţi 
În viaţă amândoi. 
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Flori de mai şi gânduri bune 
Să aveţi pe calea voastră, 
Ca să vadă orişicine 
Că aveţi în cer un Tată. 
 

N-aveţi teamă niciodată 
Dacă valuri vor lovi, 
Şi pe marea-nvolburată 
Barca voastră vor izbi. 
 

Căci n-au fost nicicând vreodată 
Părăsiţi ai lui copii, 
Tatăl dă-ajutor pe dată 
Când Îl strigă în primejdii. 
 

Să nu intre-n casa voastră 
Diavolul cu cursa rea, 
Nu vă fure cu-a sa şoaptă 
Viaţa a v-o destrăma. 
 

Şi cu rugă şi-ascultare, 
Îndemnaţi de-al lui Cuvânt, 
Mergeţi uniţi pe cărare 
Până sus, în cerul sfânt. 
 

Te rugăm de data asta, 
Doamne, Tată-ndurător, 
Binecuvântează viaţa 
Celor doi! Tu din pridvor. 
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Şi ajută-i să-mplinească 
Jurământul sfânt făcut, 
Viaţa lor să dovedească 
Că le eşti stăpân şi scut. 
 

Iar pe toţi ai tăi, Isuse, 
Să ne-ajuţi noi Te rugăm, 
Jurământul sfânt cu Tine, 
Doamne, să îl respectăm. 
 

19 iunie 1989 
 
 
 
 

LA CĂSĂTORII 
- declaraţie de dragoste – 

- mirele miresei – 
 
De ce mă tulbur când te văd,  
Iubita mea? 
Şi-n gândul meu eu te revăd 
Dragostea mea? 
 

Când multe-aş vrea ca să îţi spun 
Comoara mea, 
Atuncea nu pot să-mi adun 
Gândirea mea. 
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Aş vrea ca inima să-mi fie 
Carte deschisă, 
Şi să citeşti cu bucurie 
Inimă-nvinsă. 
 

Căci de când eu te-am cunoscut 
Fiinţă dragă, 
Te-am cununat cu mine-n gând 
Pe-o viaţă-ntreagă. 
 

Şi-n viaţa mea tu ai rămas 
Lumina mea, 
Şi dărui inimii un glas 
Te-oi adora. 
 

Eu nu cunosc de mine ce-o să zică, 
Sufletul meu, 
Dar…te iubesc şi-nalţ eu rugi  
Lui Dumnezeu. 
 

Căci dragostea n-are hotar 
Să o opreşti, 
Şi…bucurie în amar  
Tu-mi dăruieşti. 
 

Ş-aş vrea să mă-nţelegi deplin, 
Îngerul meu, 
Voi fi în viaţa ta un sprijin 
Cu Dumnezeu. 
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Şi nu am buze să cuvânt 
Tot ce-am de spus, 
Dar fac cu tine legământ 
Pentru Isus. 
 

În faţa martorilor astăzi 
Eu zic, 
Un DA! Mi-s gândurile limpezi 
Îţi promit. 
 

Că nu te-oi părăsi nicicând 
În viaţa grea, 
Rămân cu tine orişicând, 
Inima mea. 
 

Eşti pulsul sufletului meu, 
Mă crezi? 
Eşti prima după Dumnezeu, 
O vezi! 
 

Căci faptul astăzi e-mplinit 
Mă uit, 
Dovadă că eu te-am iubit 
Eu cânt! 
 

Iubirea mi-e curată, pură, 
Îţi jur acum, 
Şi vreau Cuvântul din Scriptură 
Să-l am pe drum. 
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Să mă îndrume, să mă-nveţe 
Cum să iubesc, 
Şi ale Ei sfinte poveţe 
Să le-mplinesc. 
 

Şi amândoi pe calea vieţii 
Noi să pornim, 
Cu Dumnezeu, cu Tatăl păcii, 
În veci AMIN. 
 

16 septembrie 1989 
 
 
 

MÂNTUIRE 
        

E mare sărbătoare-n omenire 
Că Tatăl nostru bun s-a îndurat 
S-aducă lumii noastre mântuire, 
Iertare şi scăpare de păcat. 
 

Pierdută era toată firea 
Din vremurile din-nceput 
Când cei doi, Adam şi Eva, 
Au muşcat din fruct oprit. 
 

Când moartea cea crudă lovit-a 
Prin Diavol întregul popor, 
De-atunci s-a născut şi ideea 
Ce sta într-un bun Salvator. 
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Căci cel ce făcut-a pe om, 
Lovit de-o durere cumplită, 
Văzându-l pe “Şarpe” în “Pom” 
Muşcându-i fiinţa iubită. 
 

Îi şi dă verdictul pe loc 
În foc tu vei arde pe veci! 
Şi-astâmpăr să nu ai deloc 
Şi-n foc te vor trece sudorile reci! 
 

Scăpa-voi pe om de mutra-ţi hidoasă 
Prin Cel ce zdrobi-îţi-va capul, 
Şi n-avea-vei loc şi n-avea-vei casă 
Prin Fiul iubit ce-nvinge-va iadul. 
 

Trecut-au de-atunci o mulţime de ani 
Iar Biblia spune aceasta, 
Când Domnul prin oameni vorbea la duşmani, 
Când Tatăl din ceruri zdrobit-a năpasta. 
 

Proorocii vestit-au pe Domnul Isus 
Ce-avea-va să vină din ceruri, de sus, 
Şi iată că Cel ce se zice Mesia 
Venit-a în lume s-aducă solia. 
 

Solia-mpăcării cu Tatăl de Sus 
Făcută de Fiul, de Domnul Isus, 
Şi haideţi de-acuma, iubiţi fraţi, surori, 
Să cântăm cântarea cea de sărbători 
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Ce-o cântă natura, la fel şi făptura, 
O cântă şi firea, la fel omenirea 
S-aducă prinosul a tot ce-i mai bun 
Căci El e Cristosul, al nostru stăpân. 
 

Şi-n imnuri de slavă spre Domnul din ceruri 
S-aducem o laudă că-i timpu-ndurării, 
Cântarea să fie din inimă sfântă 
O, ce bucurie că Domnul ne-ncântă! 
 

Să spunem cu toţii: Cristos s-a născut! 
Slăvit fii o, Doamne că ne-ai renăscut, 
Prin moarte-nviere Tu ţi-ai întărit 
Cuvântul de Rege şi ne-ai mântuit. 
 

14 decembrie 1987 
 
 
 

 
ZĂDĂRNICIE 

 
Cu ce te-ai dus din astă lume 
O, frate drag şi scump ce-ai fost, 
Luptatu-te-ai să faci doar bine 
Să dai vieţii tale rost? 
 

Răspuns tu nu poţi da acuma 
Acestor întrebări ce-s puse, 
Dar ştiu că te-ai luptat pe drum 
Să tragi din viaţă doar foloase. 
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Şi ai muncit şi te-ai trudit, 
Trăgând din greu pe-acest pământ, 
Şi-ai ajutat pe cel lipsit 
Şi te-ai ţinut de “jurământ”. 
 

De ce-ai plecat atât de tânăr 
Şi-n suferinţi te-ai chinuit, 
De ce n-am pus umăr la umăr 
Să te oprim din asfinţit?! 
 

O, n-am putut una ca asta, 
Că numai Domnul Dumnezeu 
La El e moartea şi viaţa 
El e stăpânul meu şi-al tău. 
 

Ajunge-vom noi fiecare 
Ori mai devreme, mai târziu, 
Când fi-va vremea de plecare 
L-al nostru Dumnezeu ce-I viu. 
 

Acolo-n patria cerească 
Să ne-ntâlnim cu Tine-am vrea, 
Să fim o pasăre măiastră 
Şi să zburăm spre ţara Sa. 
 

Degeaba vrem să te-ntrebăm 
Unde te-ai dus şi ce-i acolo, 
Răspuns noi n-om primi de stăm 
O veşnicie – doar dincolo. 
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Trezeşte-te, o, scumpul meu, 
Din somnul greu ce te apasă, 
Urmează te rog sfatul meu 
De vrei să ai în cer o casă. 
 

Împacă-ţi starea vieţii tale 
Cu Dumnezeul Sfânt şi drept, 
Să poţi sfârşi a ta plimbare 
Ca un om sfânt şi-un înţelept. 
 

Şi viaţa-avea-vei tu dincolo, 
Mai sus de zările albastre, 
Şi nu vei mai cânta în solo 
Ci-n mii de voci ce-or fi măiastre. 
 

Ajută-ne o, Tatăl Nostru, 
Să ne-ndreptăm ochii spre Tine, 
S-aflăm în Tine scut şi rostul, 
Vieţii veşnice şi sfinte. 
 

03 noiembrie 1989 
 
 
 
 
 

SFÂNT E DOMNUL 
 

Sfânt şi mare-i Dumnezeu 
Orişicând şi-n orice loc, 
Arză inima spre El 
Fă să fie numai foc. 
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În putere-i fără margini, 
În milă-i fără măsură, 
Poţi oricând pe El să-ţi reazimi 
Viaţa ta – o aventură. 
 

N-are-n lume asemănare 
Şi-n grandoare-I minunat, 
Să venim deci fiecare 
La Domnul, că-i îndurat. 
 

Să-L cinstim prin viaţa noastră, 
Prin purtare, prin cuvânt, 
Şi să fie-n casa noastră 
Domnul Dumnezeu preasfânt. 
 

Căci în toate se arată 
Şi pe mare sau uscat, 
Duce vestea minunată 
Şi de toate-i adorat. 
 

El, Isus, e domnul păcii 
Sfânt e şi va fi sfinţit, 
Până-n ziua dimineţii, 
Când pe cer va fi venit. 
 

Pregăteşte-te, creştine, 
Să te întâlneşti cu El, 
Şi în post şi rugăciune 
Să-ţi îndrepţi gândul spre El. 
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Vreau să fie clipa asta 
Ziua-ntoarcerii spre Domnul 
Ş-astfel moşteni-vei casa 
Domnului ce-i Salvatorul. 

 
05 decembrie 1989 

 
 
 

DĂRNICIE 
 

Dărnicie, roadă sfântă, 
Ce-i din cer, din Dumnezeu, 
Domnul binecuvântează 
Pe dătătorul din “greu”. 
 

Fă-o aceasta pentru Domnul 
Prin puterea ce ţi-a dat, 
Fă-o, fă-o pentru Omul 
Ce viaţa ţi-a spălat. 
 

Prin jertifrea de pe cruce 
Prin al Său sânge vărsat, 
El doreşte să te scape 
Şi de rău şi de păcat. 
 

Dăruieşte pentru Domnul 
Pentru casa lui ce-a sfântă, 
Fii întotdeauna omul 
Ce lucrează şi cuvântă. 
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Ajutor să dai la alţii 
Şi prin vorbă, şi prin fapt, 
Nu precupeţi talanţii 
Ci să-i dăruieşti cu drag. 
 

Omule, ce-n astă viaţă 
Tu nimic nu ai adus, 
Ia aminte şi învaţă 
Căci nimic nu ai de dus. 
 

Pregăteşte-ţi locu-n care 
Dincolo în el vei sta, 
Fă-l tu dar, prin ascultare, 
Zi de zi de voia Sa. 
 

Ajutor să dai acuma,  
Tu, din cerul preaînalt, 
La popor întotdeauna 
Să-ţi slujească devotat. 
 

Şi cu Tine-n a Ta slavă 
Să ne duci, o, Tu Isus, 
Fără aripi, fără navă, 
Vom zbura spre paradis. 

 
19 ianuarie 1989 
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TIMPURI GRELE 
-  pe melodia “Sosit-au timpuri grele” - 

 
Sosit-au timpuri grele, 
Aşa cum au prezis 
Profeţii de pe vremuri, 
Cum în Scripturi stă scris: 
 

 Războaie, ştiri grozave 
Sosesc din depărtări, 
Se pregăteşte ziua 
Cumplitelor dureri.   
 

Când pentru libertate 
Ca jertfă sunt depuşi, 
Creştini martiri ce-n pace 
La Domnul ei s-au dus. 
 

 Ajută-ne, Isuse, 
Ca-n ceasul cel mai greu 
Să ne-ncredem în Tine 
Căci Tu eşti Dumnezeu.   
 

Slujindu-ţi cu credinţă 
În viaţă, pe pământ, 
Avea-vom biruinţă 
Prin Dumnezeu Preasfânt. 
 
 
 
 

 O, du-ne sus cu Tine 
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Ca să scăpăm de greu, 
De lanţuri şi ruşine 
O, ia-ne-n cerul Tău! 
 

Ca să trăim noi veşnic 
Cu Tine Dumnezeu, 
O, Tată bun şi Sfetnic 
Să strălucim mereu. 
 

 Pe-a Ta coroană sfântă 
Ca stelele pe cer 
Unde binecuvântă 
Ai Tăi preasfinţi îngeri.  

 
24 decembrie 1989 

 
 
 
 

AN NOU 
 

A mai trecut încă un an 
De bucurii şi întristări, 
Rămâne unicul balsam 
El, Dumnezeu, Tată din cer. 
 

S-a dus cu toată grija lui, 
Aşa cum mii de ani trecut-au, 
Rămâne cel din veşnicii 
El care mântuire-a dat. 
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Şi…a zburat precum o frunză 
De vânt tomnatic e purtată, 
Persistă El, o călăuză, 
Pe marea vieţii-nvolburată. 
 

Se duce viaţa ca un vis 
Iar noi zburăm spre infinit, 
Ne duce El în paradis 
De-L vom urma pân la sfârşit. 
 

Să fie viaţa noastră viaţă 
Trăită cu Domnul Isus, 
Trezindu-ne-ntr-o dimineaţă 
Într-un cer nou, acolo sus. 
 

Aminte să iei tu amice 
Că-n viaţă tu eşti trecător, 
Primeşte-L pe Isus cu tine 
Să-L ai şi ca Mântuitor. 
 

Ş-atunci prietene iubit 
Ce pe pământ călătoreşti, 
O altă viaţ-ai moştenit 
Cu Dumnezeu tu locuieşti. 
 

O viaţă fără de sfârşit 
Tu vei trăi la infinit, 
Cu Tatăl nostru preaiubit 
Ce sus în cer ne-a pregătit. 

 
02 ianuarie 1989 
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DE AN NOU 
 

Din infinitul veacurilor multe, 
De mii şi milioane de-ani, 
Se schimbă ani, se schimbă ceasuri 
În miez de noapte de An Nou. 
 

Se scrie aducerea-aminte 
A ce a fost şi va mai fi, 
Să fie ţinere de minte 
Pentru nepoţi şi pentru fii. 
 

Că anul vechi se duce-acuma 
În sfera-a tot ce e trecut, 
Ne vom gândi la el adesea 
Vai, …cum era la început?! 
 

Propuneri, gânduri şi idei 
Ne facem noi adeseori, 
S-avem în anul care vine 
Numai progrese, fapte bune. 
 

Dar cine este tot în toate 
Ce ne conduce pas cu pas? 
Şi cine poartă-a lumii frâie? 
E Dumnezeu în orice ceas. 
 

Că numai cinste şi onoare 
I se cuvin neîncetat, 
În ce avem şi-nfăptuire, 
Lui să ne dăm neîncetat! 
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Ş-atunci în anul care vine  
Nu ne vom face noi probleme, 
Nu ne-om mai gândi deloc 
La necaz sau la noroc. 
 

El să fie Tatăl nostru, 
Tată bun şi-adevărat, 
Grija noastră el o poarte 
De acum şi până-n veac. 
 

Iar acum de încheiere 
Fie-vă El mângâiere, 
Un An Nou şi fericit 
Vă dea Domnul nost iubit. 
 

27 decembrie 1987 
 
 
 
 

LA CUMPĂNA ANILOR 
 

Un An Nou acum se-arată; 
Ce ne-aşteaptă-n el nu ştim, 
Ştim însă c-avem un Tată 
Ocrotirea-i o simţim. 
 

Colo sus, mai sus de stele-n 
Universul infinit 
Domnul şade în mărire 
El e Fiul preaiubit. 
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Multă trudă, luptă aspră 
Noi vom duce pe pământ, 
Dar avem în cer un Tată, 
Sus - un Dumnezeu preasfânt. 
 

Anul Nou de îndurare 
Este pentru orice om, 
Haideţi să-i dăm ascultare 
Şi… să nu mâncăm din “pom”. 
 

An de-ntoarcere deplină 
Din păcat, din murdărie, 
Nu fim precum o maşină 
Cu rugină-n fierărie. 
 

Să ne curăţăm noi haina-n 
Sângele ce-i sfânt, curat, 
Să ne-mpărtăşim din taina 
Ce Isus ne-a învăţat. 
 

Pocăinţă şi sfinţire 
Noi să urmărim pe drum, 
Înţelegere, iubire, 
Noi să fim “omul cel bun”. 
 

Adoraţie şi slavă 
Dumnezeului preasfânt, 
Ca vulcanul plin cu lavă 
Noi să izbucnim în cânt. 
 

06 ianuarie 1990 
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STARE DE CUMPĂNĂ 
 

Cât de greu e dragii mei 
Să urăşti la nesfârşit, 
Să pozăm în gingaşi miei 
Şi-nlăuntr-un pervertit. 
 

Oare ce doreşte Domnul 
De la orice credincios, 
Nu cumva să fii tu omul 
Blând, umil, sfânt şi milos? 
 

Oare tu cunoşti mai bine 
Decât Domnul Dumnezeu 
Ce-i în tine sau în mine, 
Ştii tu care-i planul Său? 
 

De ce dai cu pietre-n omul 
Care suferă din greu? 
Nu îl confunda cu pomul 
Care nu e decât lemn! 
 

Ia aminte, dragă frate, 
De te-mpiedici de un ciot, 
Şi tu cazi în al tău umblet 
Şi vei zice – nu mai pot! 
 

Fi-vei mulţumit atuncea 
Când, în loc să te-ajutăm, 
Pune-ţi-vom în spate crucea 
Şi în tine o să dăm?! 
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Nu te supăra pe mine 
Că-ţi vorbesc deschis acum, 
Crezi tu că doreşti un bine 
Semenului de pe drum? 
 

Dacă-n loc de pace sfântă 
Să avem noi între noi, 
Avem ura ca şi ţintă 
Cum va fi-n ziua de-apoi? 
 

Iartă-mi dar a mea-ndrăzneală 
Că te-avertizez acum, 
Ura este o momeală 
Şi la urmă faci “dum-dum”. 
 

Dacă vrei s-ajungi în ceruri 
Lasă pizma la o parte, 
Uită-te că ne vin vremuri 
Cum sunt scrise-n Sfânta Carte. 
 

Împlineşte dar porunca 
Să iubeşti pe Dumnezeu, 
Iubeşte dar şi fiinţa 
Cea ce-i aproapele tău. 
 

Ce-ai pe buze-i şi-n inimă, 
Fii sincer cu fraţii tăi! 
Num-aşa-i avea cunună 
De nu, fi-vei cu cei răi. 
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Deci gândeşte dar prea bine 
Cum te porţi cu fraţii tăi, 
Nu aduce tu ruşine 
Urându-ţi semenii-apoi, 
 

Să te-arate lumea toată 
Uite-l şi pe pocăitul! 
Cum încearcă să se bată-n 
Piept! Făcând el pe smeritul! 
 

Când în suflet ai tu ură, 
Lucrul cel mai grav posibil, 
Leapăd-o ca pe o zgură 
Cum se curăţă argintul. 
 

Hai cu mine dimpreună-n 
Dragoste să ne unim, 
Şi să dăm cu toţi o mână 
Sinceră în veci Amin. 
 

05 ianuarie 1990 
 
 
 
 

LUME 
 

Ce rea e lumea şi haină, 
Cu gânduri mârşave şi-ascunse, 
Şi-n minte nu au decât tină 
Şi făptuiesc vărsări de sânge. 
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Căci roabă-i lumea celui rău 
Şi-a lui poruncă-ndeplinesc, 
Şi nu mai sunt păreri de rău 
Când semenul ei îl lovesc. 
 

Şi om pe om se dă la moarte 
Fără un pic de remuşcare, 
Şi ne mirăm de toate astea 
Dar lumea-i rea de la născare. 
 

Abia aşteaptă ca să moară 
Aproapele să îi ia locul, 
Dar nu gândesc ei bunăoară 
Că-i rău a te juca cu focul. 
 

Trezeşte-te din somn o, frate,  
Până când încă mai e timp, 
Te scoală din a ta visare 
Până trăieşti tu pe pământ. 
 

Şi lasă ura la o parte, 
Cu apropele să te-mpaci 
Până nu vine cruda moarte, 
Pân` tu mai ai timp să o faci. 
 

Că-i rău, o, vai, să treci dincolo 
Cu sufletul neîmpăcat, 
Ş-atunci tu vei cânta în “duo” 
Cu Diavolul acolo-n iad. 
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Te rog acuma, suflet drag, 
Ce-n lume viaţa ţi-o trăieşti, 
Dispară-ţi gândul cel mârşav 
Şi-n veci tu n-o să te căieşti. 
 

Şi te gândeşte ce-i mai bine 
Să ai tu sufletul curat, 
Şi să te laude orişicine 
Ori tu de oameni blestemat?! 
 

Deschide-ţi ochii, dragă frate, 
Pân` încă nu este târziu, 
Să ai lumănă-n al tău umblet 
Atât cât încă tu eşti viu. 
 

05 ianuarie 1989 
 
 
 
 

CONSTATARE 
 

A venit toamna din depărtări 
Cu nostalgii pe corzi de viori, 
Ce cântă regrete a ce n-am făcut,  
A ce ne-am promis când am fost la-nceput. 
 

Cu trecerea anilor mereu am uitat 
Că Domnul e-acela care ne-a iertat, 
Şi nu vrem a crede că El este totul  
Şi-n viaţa aceasta nimic este omul. 
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Ş-aşa precum toamna şi iarna şi vara 
Se duc şi iar vin, la fel primăvara, 
Aşa trece viaţa, aşa trecem noi, 
Rămân doar în urmă regrete şuvoi. 
 

Că n-am prins în viaţă clipita de farmec, 
Acea fericire ce-i pusă în cântec, 
De mii de poeţi pe-a corzilor suflet 
Pe-a vieţii cărare, pe-al doinelor umblet. 
 

Dar vai…prea târziu, de multe ori omul 
Şi-aduce aminte de El, Făcătorul, 
Şi clipa-mpăcării cu Domnu-i uitată 
În schimbul plăcerii de-o clipă-i ratată. 
 

Ş-abia când privirea şi-aruncă în fugă 
Spre lume, spre om, spre natură, 
Constată că-i gol, fără sens, fără ţel, 
Atunci, num-atunci şi-aminteşte de El. 
 

Ce tristă-i viaţa fără Dumnezeu 
Când te-ncrezi în oameni, când te-crezi în eu, 
Există o şansă să prinzi tu clipita 
Să birui pe Diavol, să birui ispita. 
 

Să treci peste toate, să uiţi de trecut, 
Să fii întrutotul ca la început, 
Iar şansa-i Cristos – e Mielul Jertfit, 
Un Fiu ce de Tatăl e mult preaiubit. 
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Să crezi în jertfirea-I, în veci eşti iertat, 
Iar Tatăl ca plată te-a răscumpărat, 
Ş-atunci tu clipita cea dulce o ai 
Cu Isus tu astăzi eşti primit în Rai. 
 

Te laudă, te cântă întreaga natură 
Te-adoră, te cheamă întreaga făptură, 
O, vino Isuse, o, vino la noi 
Şi ia-ne cu Tine în viaţa de-apoi. 
 

14 noiembrie 1999 
 

    
 

TIMPUL ZĂPEZILOR 
 

S-a pornit din cer odată 
Ca să cearnă ca prin sită, 
Ploaie multă îmbibată 
Cu zăpadă şi cu sticlă. 
 

Fulgi de nea plutesc în aer 
Îndrăgiţi mult de copii 
Şi pe deal e numai vaer 
Parcă toate ar fi vii. 
 

Şi se duc cu săniuţe 
Să se-ntreacă-n jocuri multe, 
Prinzându-se de mânuţe 
Fac năzbâtii ne-ntâlnite. 
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E frumos când tu copil eşti 
Şi în suflet tu eşti sincer, 
Dară vai, rar întâlneşti 
Iubiri sincer΄ cum se cer. 
 

Bucurie şi splendoare 
E vremea copilăriei, 
N-are-n lume-asemănare, 
Nici pe tot cuprinsul gliei. 
 

Iarna-i timp de meditare 
Pentru cei mari totodată, 
Şi nu toate-s la-ntâmplare 
Pentru toate dai socoată. 
 

Iarna-i timp de pregătire 
Pentru sufletul flămând, 
Trebuie să dai citire 
Bibliei ce-i Sfânt Cuvânt. 
 

Ca să creşti în cele bune 
Pentru Domnul Dumnezeu, 
Ca-i avut destule zile 
Să gândeşti la trupul tău. 
 

Căci din primăvară-n toamnă 
Te-ai zbătut tu tot mereu, 
Şi cu trudă şi cu caznă 
Ţi-ai umplut hambarul tău. 
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Las-acum ca iarna care 
A bătut din nou la uşă 
Să îţi fie-o cercetare 
Fie pentru tine-o uşă 
 

Şi prin care tu să intri 
La Domnul Isus Cristos, 
Ca să nu fii tu cu mulţii 
Ce au suflet păcătos. 
 

Ca păcatul să ţi-l spele 
Haina sufletului tău, 
Şi s-ajungi la Înviere 
Domn să-ţi fie Dumnezeu! 
 

Fă ca-n timpul iernii care 
A sosit din nou la noi, 
El să fie-o cercetare 
Pentru oamenii ce-s “goi”. 
 

Să ne umple cu Îndemnul 
Care-i sfânt dintru-nceput, 
Şi cu fapta şi cu gândul 
Să fim curaţi pân΄ la sfârşit. 
 

Ş-apoi peste viaţa noastră 
Poa΄ să vină orice vremuri, 
Dacă ne-am făcut o casă 
Colo sus, la Domnu-n ceruri. 
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Ploi şi vânturi, timpuri grele, 
Pot să vină orişicând 
Dacă noi mergem pe calea 
Dumnezeului preasfânt. 
 

Ocrotire-avem şi pace 
Orişicând şi-n orice loc, 
Iar Satan n-are ce face 
Bate pasul tot pe loc. 
 

Şi nicicând succes el n-avea-n 
Viaţa celui credincios 
Şi pluti-vom noi cu nava 
Domnului Isus Cristos. 
 

Sus, spre-Mpărăţia Sfântă, 
Vom zbura pe ceru-ntins, 
Unde-n veci cei sfinţi ei cântă 
Slavă Mielului Isus. 
 

23 noiembrie 1989 
 
 
 
 

TOAMNA 
 

Se leagănă plopul cu frunza în vânt 
Ce prinde-a avea sclipiri ruginii, 
Şi-şi plânge tristeţea în jale şi cânt 
Şi cântă în duet cu frunza din vii. 
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Pădurea se-mbracă în multe culori 
Şi rară-i dumbrava de paseri, 
Iar greierii cântă cu mii de viori 
Ş-aşteaptă-nserarea-n doi “peri”. 
 

 În schimb, în livezi tu de mergi 
Arome de poame te-mbie, 
Şi nu poţi nicicum tu să negi 
Că nu ai în suflet acea bucurie, 
 

A muncii-mplinite prin roade, 
Trudită din plin peste an, 
Trimite prin toate izvoade 
Că nu ai muncit în zadar. 
 

Iar strugurii-s copţi şi mustesc 
Tot aurul strâns din pământ 
Şi ei sunt acei ce vestesc 
Că toamna-i aici parfumând. 
 

Grădina e plină de roade, 
Iar roşia te-arde la palme, 
Şi ceapa-mbrăcată-n broboade 
Te-mbie, te-mbie la foame. 
 

O foame de viaţă trăită din plin 
Prin ea să-L slăveşti pe Acel΄, 
Pe Isus ce-i Omul Divin, 
Pe Tatăl, căci toate-s prin El. 
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Şi adu-i prin toate cinstire 
Căci grija ne-o poartă prin toate, 
Căci Domnu-i prin toate iubire 
Şi El e acela ce poate 
 

Să-ţi dea fericirea eternă, 
Să ai bucurie şi pace, 
Cu Domnul în Ţara cea Sfântă, 
Acolo cu Tatăl te-i duce. 
 

03 octombrie 1989 
 
 
 
 

DEZASTRU 
 

E greu să n-ai noroc în viaţă, 
S-o târâi după tine tot mereu, 
E greu să tragi în jug de unul singur 
C-ajungi să zici: “Oh, unde-i Dumnezeu?” 
 

De ce la unii viaţa-i tot mai grea 
Şi spini pe cale-au tot mereu, 
De ce sunt lacrimile-amare, 
De ce, o, Doamne Dumnezeu?  
 

De ce, de ce şi iar de ce? 
Ne întrebăm noi tot mereu, 
Pe zi ce trece-i tot mai rece 
Relaţia cu Dumnezeu. 
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Pentru că mintea noastră luminată 
N-are nevoie de-ndrumare, 
Crezând că-n lumea blestemată 
Toate se fac la întâmplare. 
 

N-avem nevoie noi de nimeni 
Să ne îndrume, să ne-nveţe, 
Şi astfel trăim printre oameni 
Plini de ifose în toate. 
 

Ş-ajungem să plângem din greu 
Al nesăbuinţei “har”, 
Căci n-avem pe Dumnezeu, 
Nu-l avem pe El ca far. 
 

Căci numai El e Acela 
Ce viaţa-o fericeşte, 
Şi El e totdeauna 
Cu cel ce îl grăieşte. 
 

Ş-acum de vrei să ai noroc 
Cum se mai spune din bătrâni, 
Să ceri lui Dumnezeu pe loc 
Îndemn şi sfat şi ocrotiri. 
 

09 iulie 1989 
 
 
 
 

 



 135

ZIUA CINZECIMII 
 

La cincizeci de zile 
După Înviere, 
Duhul Sfânt coboară 
Făptuind minune. 
 

Dumnezeu trimite 
Un Mângâietor, 
Să ne fie-n viaţă 
Călăuzitor. 
 

Limbi de foc se-arată 
Peste cei aleşi, 
Predicând Cuvântul 
De toţi înţeles. 
 

Duhul Sfânt le-arată 
Că la fiecare 
Domnul vrea să spună 
Să-I dea ascultare. 
 

Nici până atuncea, 
Nici de-atunci încoace 
O aşa minune 
Nu se mai petrece. 
 

Dumnezeu dăduse 
Un har minunat 
La poporul care 
Era adunat. 
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Le vorbise-n limba-n  
Care s-au născut, 
Să nu poată spune  
Că n-au cunoscut. 
 

Mult popor atuncea 
La Cristos veni 
Şi primind credinţa 
Au fost mântuiţi. 
 

Ş-aşa fiecare 
Mai departe-a dus 
Sfânt Cuvânt din Carte,  
Sfânt, despre Isus. 
 

Ce-a adus lumină-n 
Lumea păcătoasă 
Ş-o sfântă iubire-n 
Fiecare casă. 
 

Din aceea ziuă 
Şi până la noi 
Mult popor se-ntoarse 
Fiind “oameni noi”. 
 

Multă slavă, cinste 
Merită Isus, 
C-a venit în lume 
Să ne ducă sus. 
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Pentru mântuirea 
Ce-o primim în dar 
Te slăvim, o, Tată, 
Fiu şi Duh Sfânt iar. 
 

18 iunie 1986 
 
 
 
 

ISPITIREA LUI ISUS 
 

După ce Isus Cristos 
În Iordan fu botezat, 
De Ioan “omul frumos” 
El Isus cel ne-ntinat 
 

În pustie Duhu-l duse, 
Ca să fie ispitit, 
Timp de patruzeci de zile 
Fiul celui Preaiubit. 
 

Unde cel viclean Satana 
A-ncercat în fel şi chip 
Să îl facă pe Mesia 
Să I se închine negreşit. 
 

Toată isteţimea-şi puse 
Să-l încânte pe Crisos, 
Însă el n-avu putere, 
Luptând fără de folos. 
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El, Isus, El, Dumnezeu 
Înc-o dat-a biruit, 
Pe Satan, duşmanul Său, 
Prin Cuvânt El l-a zdrobit. 
 

Prin aceasta Tatăl nostru 
Pe Isus L-a pregătit, 
Pentru viitoru-n care 
Viaţa îşi va fi trăit. 
 

Ca în lupta ce-o va duce 
Ne-ncetat şi zi cu zi, 
Cu Satan duşman feroce 
Biruitor va ieşi. 
 

Să-l luăm exemplu dară 
Pe Isus fratele nostru, 
Să avem o viaţă clară 
Iar rugăciunea şi postul, 
 

Să le-avem la îndemână 
Să le practicăm oricând, 
Biruinţă şi cunună 
Noi le vom avea-n curând. 
 

O, ajută-ne Isuse, 
Viaţa-Ţi sfântă s-o urmăm, 
Să ne întâlnim cu Tine 
Şi-mpreună să zburăm. 
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Sus, spre plaiurile sfinte, 
Spre un cer sfânt şi curat, 
Şi cu Dumnezeu ΄nainte  
Spre locul cel minunat. 
 

10 octombrie 1989 
 
 
 
 

INSTABILITATE 
 

A mai trecut încă o noapte 
Şi iată ziua a sosit, 
Şi-Ţi mulţumim, o, scump Părinte, 
De a Ta grijă ce-am simţit. 
 

În somnul nopţii, Tată drag, 
Ne-am odihnit, ne-am refăcut, 
Ca să putem munci cu sârg 
Pământul ce L-ai dăruit. 
 

Trăind, muncind cinstit am învăţat 
Că viaţa noastră pe pământ 
Este atât cât Doamne ne-ai lăsat 
Şi trupul nostru-i până la mormânt. 
 

Căci dincolo-i acea viaţă 
Unde nu-s grijuri şi nu-i noapte, 
Şi precum Biblia ne-nvaţă 
Tu, Domnul nost΄, vei fi de toate. 
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Căci viaţa noastră pe pământ 
De chinuri, zbucium, grijuri mari 
E-o pregătire pentru când, 
Vor birui ce-i ce-au fost “tari”. 
 

Acei ce viaţa şi-au trăit 
În mod cinstit, în adevăr, 
Acei ce Jertf-au preţuit 
Ei vor zbura dincolo de nor. 
 

Acolo nu va fi nici boală 
Şi nici suspin acolo nu-i, 
Că viaţa-aceasta e o şcoală 
Ne pregătim spre veşnicii. 
 

În şcoala vieţii o, Isuse, 
Noi vrem ce-i bine să-nvăţăm 
Să ducem viaţa în sfinţire 
O, Tată, asta Te rugăm! 
 

Şi-n rugăciune, aşteptare, 
Să stăm de veghe orişicând, 
Trăind în sfântă devotare 
Pe Tine Doamne aşteptând. 
 

21 ianuarie 1989 
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LA CĂSĂTORII 
 

Am fost trei fraţi în casa noastră 
O mamă, un tată iubitori, 
Care-au muncit preţ de o viaţă 
Ca să ne creasc-ascultători. 
 

Să fim folositori în viaţă 
Trăind, muncind cinstit într-adevăr, 
Ca cei ce văd trăirea noastră toată 
Să spună c-am crescut în Adevăr.  
 

Şi au trudit, şi-au plâns, şi s-au rugat 
Atunci când suferinţa ne-a lovit, 
Lui Dumnezeu cel bun şi îndurat 
Să vindece al nostru trup îmbolnăvit. 
 

Prin multe lipsuri şi necazuri 
Ei au trecut, ca noi să nu simţim, 
Ca hrana-mbrăcămintea noastră 
Să le avem pe toate din belşug. 
 

Vă mulţumim din suflet, dragi părinţi, 
Pentru a voastră dragoste nemăsurată, 
Să vă numească Domnul printre sfinţi, 
Iar noi să fim cu voi toţi sus odată. 
 

Iar azi, iubită surioară, 
Când ceasul este hotărât 
Să pleci din casa noastră dragă 
Cu cel ce l-ai ales ca soţ iubit 
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O, nu uita, te rog din suflet, scumpă soră, 
Pe toţi cei dragi cu care ai crescut 
Şi nici pe tată sau pe mamă 
Ce viaţa lor ţi-au dăruit. 
 

Ci fii o pildă în purtare, 
În fapte bune, nu uita, 
Aşa cum sarea în mâncare, 
Să dai gust vieţii-n casa ta. 
 

Iar celui ce ţi-e soţ de-aici ΄nainte 
Să-i fii şi sprijin ş΄alinare, 
Iar rugăciunea ta să se-aţintească 
La Domnul care dă putere. 
 

Când valul vieţii greu vă va lovi, 
Uniţi-vă în dragoste-amândoi, 
Ş-atunci cu Dumnezeu voi veţi răzbi, 
Biruitori veţi trece prin nevoi. 
 

Iar ţie dragă, scumpe mire, 
Îţi dăruim acum mireasă, 
Şi ea – Florica pentru tine, 
Să fie-o floare scump-aleasă. 
 

Să o iubeşti, s-o preţuieşti 
În greul vieţii pe pământ, 
Să o ajuţi, s-o sprijineşti 
Şi amândoi cu Domnul Sfânt. 
 

16 aprilie 1985 
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E RÂNDUL VOSTRU 
- de nuntă – 

 
De mii de ani, de secole de-a rândul  
În om s-a zămislit iubirea, 
Pe care Dumnezeu avuse gândul 
S-o pună în Adam şi Eva. 
 

Fructificându-se prin căsnicii 
Făcute sub imboldu ei (iubirii), 
Iubirea-i nimbul fericirii 
Iubire Dumnezeu sădit-a-n ei! 
 

Iar azi iubită asistenţă 
Participăm la un act final, 
În urma dragostei ce-a stat la bază, 
Cântăm la nuntă din caval. 
 

Ş-acum să m-adresez eu vouă 
Pe care noi toţi vă iubim, 
Să fiţi atenţi ce-o să vă spună 
Sensibilul meu vers sublim. 
 

E rândul vostru-n a sădi iubirea 
Ce-o avem din tată-n fiu de la Adam, 
În fiii voştri ce urma-vor vouă 
Iubirea fie unicul balsam. 
 

E rândul vostru, dragii mei, acuma 
Să duceţi omenirea mai departe, 
Dar nu uitaţi, transmiteţi de pe-acuma 
Iubirea-i ce rămâne ca “cetate”. 
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E rândul vostru să trăiţi în pace, 
Transmiteţi pace pe pământ, 
Numai aşa copiii voştri fi-vor 
Ce fost-aţi şi voi pe pământ. 
 

E rândul vostru să strigaţi în lume 
Veniţi la Dumnezeu voi, oameni buni, 
Dar să se vadă-n viaţa voastră 
Iubirea celui ce-a fost Bun. 
 

Fiţi fericiţi în viaţă totdeauna 
Cu Dumnezeu ΄nainte să porniţi, 
Ş-atunci oricâte greutăţi veni-vor 
Voi veţi trăi nedespărţiţi. 
 

O, Doamne, Tată-ndurător, 
Fii Călăuza lor în veci de veci, 
Cu Tine să înceap-al lor cămin 
Cu Tine să-l sfârşească-n veci. 
 

24 noiembrie 1982 
 
 
 
 
 

AMINTIRI 
 

Tnereţea, floare scumpă 
Ce-o avem o dată-n viaţă, 
E ca roua dimineţii 
Se transformă iar în ceaţă. 



 145

 
Lăsând doar în urmă anii 
Cu tristeţi sau bucurii, 
Ce rămân doar amintire 
Din viaţa de copii. 
 

Mulţi din cei ce-ascult-acuma 
Glasul poeziei mele 
Ar dori-o vremea aceea 
Dar vai, ea s-a dus cu vremea. 
 

Mulţi regret-acele clipe 
Petrecute-n răul lumii, 
Bucurându-se Satana, 
Târându-i în fundul “humii”. 
 

Dacă clipa tinereţii 
Ar veni din nou acuma, 
Ei ar şti ce să aleagă 
N-ar alege pe Mamona, 
 

Ce-ar alege bucuria, 
Pacea şi prietenia, 
Înţelegerea, iubirea, 
Dragostea, înţelepciunea. 
 

Lucruri ce se pot afla 
Scrise-n cartea – Biblia, 
Dar ce rost mai are-acuma, 
Dragul meu ascultător, 
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Pentru tine amintirea 
Care e doar un fior, 
Fă aşa cum zice Cartea 
Sfânta carte dintre cărţi 
 

Să te bucuri cât eşti tânăr 
Şi să fii ascultător, 
În toate de Dumnezeu 
Care este Tatăl tău. 
 

Foloseşte-ţi tinereţea 
În lumea aceasta rea, 
Fii o pildă în purtare 
În vorbire ş-ascultare. 
 

Să se vadă că în viaţă 
L-ai ales pe Dumnezeu 
Ş-atunci nu vei regreta 
Niciodată-n viaţa ta. 
 

C-ai fost tânăr fără cap, 
Făr΄ să ştii pe-unde-ai umblat, 
C-ai umblat cu Dumnezeu, 
Care te-a condus mereu. 
 

Făcându-ţi viaţa frumoasă 
Fără s-o regreţi vreodată, 
Deci ascultă-ndemnul meu 
Vino azi la Dumnezeu! 
 

23 iunie 1982 
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COPILAŞULUI 
 

Copil micuţ, sfios şi blând 
Ce apărut-ai printre noi, 
Şi ne priveşti timid, plângând 
Azi te primim să fii cu noi. 
 

Şi bun venit îţi zicem dară 
Toţi câţi ne-am adunat aici, 
Şi-n cânt şi-n rugăciune clară  
Lui Dumnezeu te închinăm smeriţi. 
 

Pentru părinţi să fii Ramona, 
Prilej de mare bucurie, 
Lui Dumnezeu întotdeauna 
Încredinţată-n rugăciune. 
 

Să creşti în trup şi-nţelepciune 
Ca Solomon la timpul său, 
Să faci în viaţă fapte bune 
Plăcută fii lui Dumnezeu. 
 

Să fii ca trandafirul sfânt din Saron, 
Plăcut parfum şi gingaş răspândind, 
Să fii ca Moise, ca Aaron, 
Spre Dumnezeu pe oameni îndrumând. 
 

Lui Dumnezeu te-ncredinţăm de-acuma 
Şi împreună cu ai tăi părinţi, 
Fetiţă cu-al tău nume de Ramona 
Fiţi binecuvântaţi şi-n veci fiţi sfinţi. 

14 decembrie 1986 
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SEMN DE ÎNTREBARE? 
 

Iubite prieten, ce în lume 
Ai apărut neîntrebat 
Şi eşti în toate ca şi mine 
Şi ai venit neaşteptat, 
 

Ţi-ai pus vreodată întrebarea 
De ce-ai venit pe-acest pământ, 
De ce te tulbur-aşteptarea 
De când te naşti pân΄ la mormânt? 
 

De ce necazurile-s multe 
Iar bucurii ai prea puţin, 
De ce sunt vremile urâte 
Iar viaţa-i mult mai mult suspin? 
 

De ce, de ce şi iar de ce, 
Ne întrebăm noi toţi mereu, 
Pentr-orişice de-i acru, dulce, 
Noi supărăm pe Dumnezeu? 
 

Tu te-ai gândit că suferim 
Pentru-al neascultării fapt, 
Şi că de-aceea noi murim 
Ca rod al primului păcat?! 
  

Te-ai întrebat vreodată-n viaţă 
Că locul tău nu-i pe pământ 
Şi că din moarte la viaţă 
Vrea să te ducă Domnul sfânt? 
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Că fost-a omul să trăiască 
O veşnicie pe pământ, 
Fără ca el să ostenească 
Pentru mâncare-mbrăcământ? 
 

Răspuns l-această întrebare 
Tu poţi să dai sau să nu dai, 
Dar va răspunde fiecare 
De-orice cuvânt în scris sau grai. 
 

Permite-mi ca un sfat să-ţi dau, 
Prieten scump, iubit amic, 
Şi tuturor celor ce n-au 
Cunoaştere de Dumnezeu un pic. 
 

Răspunsul întrebărilor ce te frământă 
Îl vei găsi în Cartea Sfântă, Biblia, 
Cu toate că de cei mulţi e urâtă 
Ea este Cartea ce răspuns va da! 
 

În ea-L găseşti pe-Acela care 
Prin Sfânt Cuvânt lume-a creat 
Şi dup-a Sa asemănare 
Pe om cu mâna-I l-a lucrat. 
 

El e miracolul vieţii 
În infinitul necuprins, 
În taina nopţii, dimineţii, 
El e puterea de ne-nvins. 
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E întrebarea şi răspunsul 
Ce-l căutăm cu-atâta dor, 
El e trecutul, viitorul 
Spre care ne-ndreptăm în zbor. 
 

Încearcă deci, iubitul meu, 
Să te-ataşezi de întrebare 
Şi să te-mpaci cu Dumnezeu 
El e răspuns la fiecare. 
 

Căci sensul vieţii pe pământ  
Noi îl găsim numai în El, 
Iar viaţa nu-i pân΄ la mormânt, 
Ci până sus la Sfântul Miel. 
 

Vino cu mine dimpreună 
Să ne unim cu Dumnezeu, 
Şi-n rugăciune, mână-n mână, 
Să mergem sus, spre Raiul Său. 
 

16 septembrie 1989 
 
 
 
 
 

CÂT DE TRECĂTORI SUNTEM 
 

După cum Scriptura spune 
La-nceput prin sfânt cuvânt, 
Omului i-a dat suflare 
Domnul Dumnezeu preasfânt. 
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El ne dă viaţă-acum 
Sau ne-o ia dup-a Sa voie, 
Viaţa este ca un fum 
Sau în vânt, cum e-o scânteie. 
 

Cum e firul cel de iarbă - 
Azi e verde şi frumos, 
Dar mâine, după coasă, 
E uscat…fărâmicios. 
 

Asta suntem noi în lume - 
Frunză-n apă şi în vânt, 
Astăzi râdem, spunem glume, 
Mâine suntem în mormânt. 
 

Cât de trecătoare-i viaţa, 
Ce puţine bucurii, 
Oare asta e viaţa 
Sau acea din veşnicii? 
 

Puneţi-vă întrebarea, 
Dragii mei ascultători, 
Azi când auziţi chemarea 
Vreţi să nu fiţi trecători?! 
 

Este-acuma pregătit 
Locul de Isus Cristos, 
Pentru-acela ce-a primit 
Să îi fie credincios. 
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Cercetează-te, creştine, 
Care este locul tău, 
Vezi acum de fă ce-i bine 
Şi vei fi cu Dumnezeu. 
 
 
 

Ai Scriptura ca dovadă 
Studiaz-o, n-o uita, 
Ai credinţă şi izbândă 
La Isus prin Golgota. 
 

Dacă asta tu vei face, 
Scumpul meu ascultător, 
În veci vei avea tu pace 
Şi vei fi-n cer moştenitor. 
 

06 iunie 1984 
 
 
 

MARE EŞTI, DOAMNE 
 

Eşti mare, Doamne, mare-i puterea 
Căci toată slava noi vom vedea, 
Eşti infinitul dintru-nceputul 
Şi începutul în infinitul, 
 

Zări albastre, pline de astre 
Ca un penaj de păsări măiastre, 
Care străluce ca diademe 
Într-o coroană de mare rege. 
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Căci Universul îşi spune viersul 
Şi orice astru îşi are mersul, 
Pe-a bolţii zare, o, ce splendoare 
E o grandoare a Ta lucrare. 
 
 

Eşti mare zeu, un Dumnezeu 
Cum n-a fost altul în Empireu, 
Fără măsură, fără hotar 
Şi-n bunătate fără cântar. 
 

Eşti Savaotul ce poate totul 
Mântuitorul, Totştiutorul, 
O, Doamne mare, dă-mi o cântare 
De proslăvire şi adorare. 
 

Că-i mare harul, ardă amnarul 
Şi felinarul să fie Farul 
Care salvează şi luminează 
O minte trează care veghează, 
 

L-a Ta venire spre omenire 
Şi-ntr-o simţire să fim cu Tine, 
Noi o Mireasă, scumpă Aleasă, 
Iar Tu un Mire într-a Ta Casă. 
 

Fie-Ţi slăvire, mare cinstire, 
Tată din ceruri şi preamărire 
Ca Universul ce-şi cântă viersul 
Ne fie cântul, ne fie mersul. 
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Cu Tine-n slavă să fim odată 
Rămâi în urmă, o, “Mare Moartă”, 
Noi vrem cu Domnul ce fost-a Omul 
Isus Cristos, Mântuitorul. 
 
 
 

În Ţara Sfântă, unde se cântă, 
Unde Oştirea binecuvântă; 
Mărire Ţie pentru vecie 
Şi să răspundem – Amin – să fie! 
 

03 ianuarie 1989 
 
 

CÂND SUNT TRIST 
 

Când sunt trist şi părăsit 
Şi de oameni sunt urât, 
Eu alerg la Dumnezeu 
Să-mi ajute-n timpul greu. 
Căci încrederea-mi nu-mi pierd 
Şi-n genunchi eu mă proştern, 
Ş-ajutorul îl primesc 
De la Tatăl cel ceresc. 
 
COR:  

Şi-L slăvesc pe Dumnezeu 
Ce mă poartă-n carul Său, 
Zi de zi şi pas cu pas, 
Ziua, noaptea-n orice ceas. 
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Când mă zbat în neputinţi 
Tot vărsând lacrimi fierbinţi, 
Când şi prietenii lovesc 
Şi cei dragi mă părăsesc, 
Tu rămâi, o, scump Isus, 
Prieten bun venit de sus. 
Şi iubirea-Ţi eu o simt 
Prin Tine toate le-nving, 
 
Când batjocorit eu sunt 
Eu mă rog, Doamne, şi plâng, 
Şi mă-ntreb eu tot mereu 
Ce-am greşit de sufăr greu, 
Şi mă doare, scump Isus, 
Că de fraţi eu sunt răpus 
Dar te rog eu, Tată drag, 
Să îi ierţi din al Tău prag. 
 
Când cu vorbe mă lovesc 
Ai mei fraţi ce îi iubesc, 
O, ajută-mi Domnul meu, 
Să îi pot iubi mereu, 
Şi când fi-va de plătit 
Fără a fi părtinit 
Vreau o, Doamne, să primesc 
Locul sfânt în Rai Ceresc. 
 
COR: 

Preamărire-ţi voi cânta 
Colo sus în slava Ta, 
N-am suferit în zadar 
C-am primit un mare Har. 
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ZĂDĂRNICIA VIEŢII 
FĂRĂ DUMNEZEU 

 
Iubiţi fraţi şi dragi surori, 
Prieteni şi ascultători, 
Meditaţi şi chibzuiţi 
Rostul vieţii vi-l croiţi. 
 

Câtă trudă şi sudoare, 
Cât amar şi chin sub soare 
Duce omul pe pământ 
Pân-ajunge în mormânt. 
 

Toate-s praf şi vânt, nimic 
Dacă te gândeşti un pic, 
Bogăţie, rang, onoare, 
Toate, toate-s trecătoare. 
 

Viaţa asta n-are sens 
Pe pământ şi-n Univers 
Dacă n-ai pe Dumnezeu 
Să te conducă mereu. 
 

Veşnic tu în El găseşti 
Viaţă, pace de-L iubeşti, 
Legea Domnului preasfânt 
Fie-al vostru-nvăţământ. 
 

Ţelul vostru, dragii mei, 
Fiţi ai Lui învăţăcei, 
Dragoste să predicaţi 
Viaţa să vi-o-ncununaţi 
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C-un dar bun, măreţ şi sfânt, 
Trai curat pân΄ la mormânt, 
Ş-atunci Domnul Sfânt va da  
Sens vieţii-n lumea rea. 
 

Viaţa-ţi va fi bucurie, 
Dragoste, credincioşie, 
Tatăl nostru, Dumnezeu, 
Te va duce-n cerul Său. 
 

21 noiembrie 1985 
 
 
 
 

CRISTOS A ÎNVIAT 
 

Plin de vrajă şi mister 
E cuvântul Înviere, 
Şi pe pământ şi în cer 
El aduce mângâiere. 
 

El, Cristos, e-Acela care 
Boldul morţii l-a înfrânt, 
N-are-n lume-asemănare 
Nici în cer, nici pe pământ. 
 

Iar Satan n-avu putere 
Să îl ţină în pământ, 
Biruind prin Înviere 
El e Domnul nostru Sfânt. 
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El, Salvarea omenirii, 
A adus prin Jertfa Sa 
Şi ne-a scos din voia firii 
Prin al Lui sânge vărsat. 
 

El e pârga învierii 
Din întregul Univers, 
Cântă-I imnul închinării 
Şi prin cântec şi prin vers. 
 

Aleluia, slavă Ţie, 
Doamne, mare Dumnezeu, 
Tu ne eşti o Apă Vie 
Ce vom bea-o tot mereu. 
 

O, ajută-ne, Stăpâne, 
S-avem sufletul curat, 
Să serbăm o Înviere 
Sinceră cu-adevărat. 
 

Şi cu toţii dimpreună 
Să cântăm imn minunat 
Şi să ducem Vestea Bună 
Azi Cristos a Înviat! 
 

11 aprilie 1990 
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POEMUL BILANŢULUI 
 

Fraţi, surori, fraţi, surori, 
Prieteni şi ascultători, 
Iată anul a trecut 
Oare cum l-am petrecut? 
Te întreabă-n gândul tău 
Oare n-am făcut vreun rău, 
Dar în anul care vine  
Vreau să fac eu numai bine. 
Viaţa-mi pentru alţii dar 
S-o trăiesc, dar nu-n zadar, 
Precum Fiul Sfânt a spus 
Când veni din cer de sus. 
Viaţa şi-a sacrificat, 
Pildă vie El ne-a dat. 
Mari minuni El a făcut 
Pentru tot omul “căzut”. 
Vreau să-ncerc să fiu ca El, 
Să fiu blând precum un miel, 
Să iubesc ca şi Isus 
Ca să merg cu El în sus, 
La Tatăl luminilor, 
Sus deasupra zărilor. 
Inima mi se-nfioară  
Gândul meu acolo zboară, 
Unde-i viaţă necurmat 
Şi durerea a-ncetat. 
Doamne ajută-mă, te rog, 
Orişicând eu să mă rog, 
Şi în fiecare zi eu vreau 
Viaţa-mi Ţie s-o predau, 
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Să mă pregătesc din plin 
Pentr-un Nou Ierusalim. 
 

08 ianuarie 1991 
 
 

PĂSTORUL CEL BUN 
 

Un copil cu păr bălai 
Care David se numea 
Şi prin văi, dar şi pe plai 
David turma îşi păştea. 
 

A crescut odat΄ cu turma, 
El, păstor, de mic copil, 
Şi era mereu pe urma 
Orişicărui miel zglobiu. 
 

Zi de zi şi pas cu pas 
Grija oilor avea 
Şi pe deal şi pe izlaz 
David oile-şi mâna. 
 

Cântăreţ era din fire 
Şi din harfă şi din fluier, 
Vreau să ştie orişicine 
Turma – nu ştia de vaier. 
 

Dumnezeu dăduse daruri, 
Calităţi deosebite, 
Neasemuite haruri 
Dumnezeu în David puse.   
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El fuse ales de Domnul 
Şi păstor şi împărat, 
Un exemplu pentru omul 
Şi de jos şi înălţat. 
 

David oile-şi păştea 
Pe păşuni deosebite, 
El pe nume le chema 
Chiar şi cele rătăcite. 
 

Le căuta cu grijă multă 
Şi pe noapte şi pe zi, 
Până când oaia căzută 
Între spini el o găsi. 
 

Şi aşa cum Domnul Isus 
Pentru noi El se jertfi, 
El Păstorul bun de sus 
David oaia şi-o-ngriji. 
 

Aşa să fie toţi păstorii 
Precum un David altădat΄ 
Să n-aibă succes răpitorii 
Şi răul prin bine-i curmat 
 

Fie Domnul nostru Isus 
Blândul, bunul nost΄ păstor, 
Precum David fuse turmei 
Scut şi pavăză-n Pridvor. 
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Şi în cântecul chitării 
Plin de farmec, voie bună, 
Să plutim spre-ntinsul zării 
Toţi Păstorii ş-a lor Turmă.  
 

01 ianuarie 1989 
 
 
 
 

POEMUL RENAŞTERII 
 

O nouă primăvară a sosit 
Prin care-o nouă viaţ-a apărut, 
Natura cu frumuseţi s-a-mpodobit 
Speranţa-n om din nou a renăscut. 
 

Ca să ne deie nouă fericire 
Şi dragoste de viaţă să avem, 
De-aceea Domnul a lăsat să fie 
În creatură frumuseţi, să le vedem. 
 

Şi-n cânt de păsărele s-auzim 
În murmurul izvoarelor ce curg la vale, 
Un imn curat, un cântec nou, divin, 
Ce se preschimbă-n osanale. 
 

Spre-Acela care-n veci e Dumnezeu 
Putere are-n cer şi pe pământ, 
Şi care printr-un curcubeu 
A încheiat cu omu-un legământ. 
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Că-n măreţie şi splendoare 
Pământul El l-a construit, 
Şi-n măiestrie creatoare 
Şi toate – pentr-un Om iubit. 
 

Dacă te uiţi la firul ierbii 
Şi-n floarea ce pe câmp a înflorit 
Şi în pădurea unde joacă cerbii 
Sau pe oceanul cel neliniştit 
 

În toate-L vei vedea pe Dumnezeu, 
Minunea marilor minuni, 
Dar o minune mare sunt şi eu 
Născut pe-o mare plină de furtuni. 
 

Ş-am renăscut prin dragostea Lui mare 
La noua viaţă ce mi-a pregătit, 
Ce se-află sus, mai sus de soare 
Locul ce Domnul Isus l-a gătit. 
 

Ş-aşa cum toate pe pământ 
Învie din nou primăvara, 
Aşa învia-vom cu Domnul preasfânt 
Spre slavă! Că ne-aşteaptă “Ţara”. 
 

08 aprilie 1991 
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PSALMUL 121 
 

Când sunt trist şi părăsit 
Îmi ridic ochii spre munţi 
Şi la Tatăl preaiubit 
Adresez eu rugi fierbinţi. 
 

Şi mă-ntreb ca şi psalmistul 
Ajutorul de unde-mi vine, 
Nu vreau să fiu eu învinsul 
Ci să-nving, Doamne, prin Tine. 
 

Ştiu că scut eşti totdeauna 
Tuturor care te cer, 
Şi-ndrăznesc să-Ţi cer acuma 
Paza Ta Doamne din cer. 
 

Oh, iubirea-Ţi fără margini 
S-o reverşi spre a mea viaţă, 
Să port ale mele sarcini 
Tu mă-ndrumă şi mă-nvaţă. 
 

Şi atunci orice în lume, 
Boală sau necazuri mari, 
Ar veni o, scump Isuse, 
Amândoi vom fi mai tari. 
 

Eu te rog, o, scump Isuse, 
Ne Te depărta de mine 
Ş-ale mele sfinte vise 
Să fie numai spre Tine. 
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Ştiu că-ncrederea nu-mi clatin 
Când mă bizuiesc pe Tine, 
Şi nu sunt ca şi un paltin 
Să mă-ndoi la vânt când vine. 
 

Adăpostul şi scăparea 
Vreau în Tine să le am, 
Şi-Ţi înalţ acum cântarea 
Iar viaţa-mi fie-un Psalm, 
 

De cinstire ş-adorare, 
De trăire-n viaţă blândă 
Şi o binecuvântare 
Până-n Patria cea Sfântă. 
 

03 septembrie 1989 
 
 
 
 

A FI CREŞTIN 
 

La început când a venit credinţa, 
Reprezentată de Isus Cristos, 
Venit-a cu Isus şi umilinţa 
Ce şade bine unui credincios. 
 

De la martirul Ştefan amintire 
Şi până azi în secol douăzeci, 
În umilinţă, jertfă, bucurie, 
Adusu-i-au creştinii Lui Cristos. 
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De prin arenele romane, 
De prin taverne-ntunecate 
Acolo s-a-nceput credinţa, 
Acolo fost-a biruinţa. 
 

În rugăciune şi sfinţire 
Uniţi trăit-au credincioşii, 
Se ajutau şi respectau 
Şi pentru Isus ei trăiau. 
 

Dar astăzi, vai, s-au dus 
Acele vremuri de ΄nceput, 
Azi  lumea-L lasă pe Isus 
Şi în păcat a decăzut. 
 

Răcitu-s-a credinţa de-nceput 
Iar dragostea cu ură e plătită, 
Se-ascund creştinii după “scut”, 
Crezând c-aceaste li-e credinţă. 
 

Când fraţi pe fraţi se dau la moarte 
Şi-n ură îşi trăiesc viaţa lor, 
Aşa duceţi credinţa mai departe? 
Aşa sunteţi creştini, o, fraţilor?! 
 

Veniţi cu toţi de vreţi acum 
Creştini adevăraţi să fim, 
Noi sinceri să mergem pe drum 
Iubire, dragoste din plin. 
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Aceste calităţi  fie-ale noastre 
Iară deviza: “sus, spre Dumnezeu!”, 
S-avem în noi, oh, pacea-a Ţării Sfinte 
Ş-un dor sublim – să fim în Empireu! 
 

19 februarie 1984 
   

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 


