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Tatăl iertării 
 
Iarăşi a sosit Crăciunul 
Ziua mântuirii noastre 
Căci Cristos e numai Unul 
Şi prin El avem salvare! 
 
Binecuvântată ziua 
Când Isus veni din ceruri 
Şi-aduse cu El misiva 
De la Tatăl Învierii 
 
Şi ne scrie scurt iertare! 
Dacă vă veţi pocăi; 
Lui Isus daţi ascultare! 
Prin Cuvânt El ne grăi! 
 
Şi din firea păcătoasă 
Astăzi vreau ca să vă scot 
Să vă iau cu mine-acasă 
Prin Isus ce-i Savaot! 
 
Daţi crezare dar acuma 
Celui ce e Fiul Meu 
Şi veţi fi pe totdeauna 
Sus, cu mine-n Empireu! 
 
Deci te bucură şi cântă, 
Suflet ce eşti păcătos! 
C-ai primit iertare Sfântă 
De la Cel ce e Cristos! 
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Dă-ţi silinţa şi te-ntoarce 
Din drumul rătăcitor 
Şi-n Isus avea-vei  Pace 
În viaţa de călător. 
 
Şi-apoi Sus, în cerul Slavei, 
Pentru veci vei fi cu El 
Şi cu îngerii cânta-vei 
Celui ce-i Emanuel.  
 
 
Speranţa vieţii 
 
 
E tristă viaţa, n-am cuvinte; 
De grea să nici nu mai vorbim! 
Dar, totuşi, merge înainte; 
La gust e foarte mult pelin… 
 
Puţine clipe-s ce miros a fericire 
În scurtul timp ce îl trăim săraci 
Căci, vai!, lovită greu e omenirea 
De păcatul ce-a venit din draci… 
 
Deşi ne chinuim adesea 
În lupta noastră pe pământ, 
Avem speranţă-n fericirea 
Ce e dincolo de mormânt. 
 
Pierduţi eram pe totdeauna 
De nu era Isus Cristos 
Şi Lui I-am împletit cununa 
De spini şi de păcat hidos… 
 
Prin jertfa sa pe Crucea urii 
A ispăşit pedeapsa noastră, 
A răstignit şi voia firii 
Şi ne-a deschis spre cea fereastră. 
 
Şi a murit, şi-a înviat Isus 
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S-aducă omenirii fericirea; 
Dorinţa Lui e să ne ducă Sus, 
Ca să vedem şi noi ce-i nemurirea! 
 
Prin asta noi trăim pe-acest pământ 
Şi trecem mai uşor prin viaţă; 
Să ştiţi: finalul nu e în mormânt, 
E un pas făcut spre-o dimineaţă. 
Când zorile răsar spre totdeauna 
Din veşnicii, în veşnicii, 
Isus e Soarele, Lumina, 
Iar noi vom fi ai Lui copii. 
 
Iar Tatăl şi cu Duhul Sfânt 
Vor fi Stăpâni pe totdeauna, 
Atât în cer, cât pe pământ, 
Şi vom primi apoi cununa… 
 
Şi fiindcă ştim ce ne aşteaptă 
După această viaţă tristă, 
Oh!, frate, soră, te deşteaptă 
Şi-n luptă ai tu biruinţă! 
 
Îţi mulţumim acum, Părinte, 
Că eşti cu noi pe calea vieţii; 
Ajută-ne spre înainte, 
Spre roua sfântă-a dimineţii! 
 
În ţara lui  Soare răsare 
Întotdeauna-i bucurie, 
Unde vei da la fiecare 
Viaţă veşnică. Vei scrie! 
 
 
Renaştere 
 
Binecuvântată fie 
Clipa când te-am cunoscut! 
Zi de mare bucurie, 
Când din nou eu m-am născut. 
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Şi porunca înţeleaptă, 
Doamne, eu am ascultat 
Şi din vorbă, eu la faptă 
Am trecut, ne-ntârziat. 
 
Îmbrăcând o albă haină 
Eu… în apă am intrat 
Şi părtaş fiind la taină 
Eu credinţă ţi-am jurat. 
 
Iar păcatele murdare, 
Care eu le-am făptuit, 
Le-a spălat a ta jertfire, 
Sufletul mi l-a albit… 
 
Preamărit să fii, o, Doamne, 
Că iubire ai avut 
Şi o dragoste prea mare 
Pentru mine,-un fiu pierdut. 
 
Meriţi cinste şi-ascultare 
Să ţi-o dau pân’ la sfârşit 
Prin credinţă, împlinire, 
Doamne, tu m-ai mântuit! 
 
Să te laud o viaţă-ntreagă 
Şi cu vorba, şi cu fapta, 
Adunând în cer comoară; 
Într-asta să-mi fie lupta! 
 
Iară juruinţa sfântă, 
Legământul încheiat, 
Doamne, îl binecuvântă! 
Fii de-a pururi lăudat! 
 
Steaua de la Răsărit 
 
 
E zi de sărbătoare-n omenire 
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Când Steaua răsărită din Işai 
A coborât de sus, din nemurire, 
Ca să ne ducă Sus, cu Ea în rai! 
 
Când suflul dulce al iertării 
Şi-al dezrobirii din păcat 
Şi de sub jugul împilării 
Isus Cristos, El ne-a scăpat 
Şi-a vrut să vie-aici, la noi, 
Ca fraţi prin cruce noi să fim 
A îmbrăcat ca noi nevoi 
Şi dulce, şi-acru, şi pelin… 
 
Pe toate le-a răbdat Fiul iubirii 
Ca noi s-avem iertare de păcat 
Şi-astfel, pe drumul împlinirii, 
Noi să păşim cu sufletu-mpăcat. 
 
Ce ni se cere nouă, dragii mei, 
Să facem azi pentru Isus Cristos?! 
Să credem! Dară, cu temei, 
C-a lui venire ni-este de folos. 
 
Şi să-ncercăm cât nouă ni-e-n putinţă 
Ca să trăim cum El pe-acest pământ, 
Ca noi, prin rugă şi prin pocăinţă, 
Să ne-ndreptăm spre cer al nostru gând. 
 
Şi să cântăm cu îngerii o dată 
Cum e în cer să fie pe pământ! 
Şi să-l avem pe Dumnezeu ca Tată 
Şi pe pământ, şi dincol’ de mormânt. 
 
 
Veniţi, dar, ca-mpreună să-l cinstim 
Prin poezii, prin cânt, prin rugăciune, 
Prin viaţa noastră ce-o trăim, 
Prin gânduri, vorbe, fapte bune! 
 
Şi-acum, de încheiere aş dori 
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Să cânt, dar nu în solo, ci cu voi 
Ca împreună a-L mări, 
Pe Cel ce-a zis În orice zi eu sunt cu voi! 
 
 
Dumnezeu! 
 
Dumnezeu e dragoste! 
O dragoste fără hotar! 
E drept în hotărârea Lui 
Pentru păcat trebuia moarte 
Dar în dragostea Lui 
Şi-a dat Fiul! 
Ca preţ al răscumpărării 
Omului din păcat. 
 
Dumnezeu e iubire! 
O iubire cum n-a mai fost alta. 
Care din noi şi-ar da fiul?  
Unicul fiu pentru alţii să moară? 
Dar Dumnezeu L-a dat! 
Ce faci tu pentru El? 
Cum îl primeşti tu? 
Întreabă-te şi răspunde! 
 
Dumnezeu e iertare! 
Dacă crezi în jertfa Lui Hristos 
Ca mântuitor personal 
Dumnezeu te iartă. 
Crezi în El – vei fi iertat; 
Nu crezi – vei fi judecat; 
Alege! 
 
Oh! Dragoste e Dumnezeu! 
Nemăsurată-n felul său 
Şi necuprinsă-n lumea noastră 
Da-ncape-n inima curată, 
Ce vrea pe Domnul să-l primească 
Ca pe o piatră nestemată 
Rubin, safir, tot ce-i de preţ 
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El reprezintă; şi-i măreţ 
Şi în purtare, şi-n cuvânt 
Aşa e Dumnezeu Preasfât! 
 
E nemurirea necuprinsă! 
E biruinţa neînvinsă! 
E bucurie şi speranţă 
E tot ce-i bun şi cutezanţă! 
În luptă răul l-a învins 
Pe Cruce când murit-a Crist! 
În El să te-ancorezi acum, 
Cu El să mergi pe-al vieţii drum! 
Cu Dumnezeu, spre Cerul Său, 
Învinge-vei pe cel ce-i rău! 
’Nainte! Sus spre patrie! 
Al nostru Steag Isus să fie! 
Amin. 
 
Salvare 
 
Eşti începutul, eşti prezentul, viitorul 
O, Doamne, Mare Dumnezeu, 
Cum voi pricepe eu misterul: 
Ce mare eşti! Ce mic sunt eu!? 
 
Că lumea noastră-ai renăscut 
Prin Isus, scump Fiu al Tău, 
Acel ce viaţă eşti dintr-u-nceput 
Tu ne-ai scăpat de iad şi rău. 
 
Şi să ne-arăţi Tu pilda umilinţei, 
Umil în iesle te-ai născut 
Şi-n urma rugăciunii şi-a credinţei, 
S-avem în Tine ideal şi scut. 
 
Ai dus o viaţă sfântă pe pământ 
Slujind, iubind, trăind cu-adevărat 
Să vadă lumea că eşti cel preasfânt, 
Că locu-i cerul, de-unde-ai adăstat. 
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Cu toate c-ai făcut ce era bine 
Şi vindecări, minuni le-ai arătat, 
Oh! Pusu-te-au pe Cruce ei pe Tine, 
Acela ce-ai fost bun cu-adevărat. 
 
Şi te-au hulit, şi te-au scuipat, Stăpâne, 
Cununi de spini apoi ţi-au împletit 
Şi aşezându-ţi-o apoi brutal pe frunte, 
Ţi-au scris deasupra, “rege” te-au numit! 
 
În chinuri groaznice ţi-ai dat sfârşitul, 
Păcatul cel greu apăsa, 
C-a plâns la moartea Ta tot infinitul… 
Dar, mare-a fost puterea Ta! 
 
Cu toate că te-au pus în groapa rece 
Şi lespezi grele-apoi au aşezat, 
Deasupra lacăte, zăvoare … zece! 
Cu toate-acestea, Tu ai înviat! 
 
Şi-n măreţie şi în slavă 
Şi cu putere de-mpărat, 
Ai dat o lovitură bravă 
L-al Tău duşman neîmpăcat. 
 
Învins-ai moarte şi satan 
Şi-a lor putere-ai nimicit, 
La suferinzi le-ai fost balsam, 
Când boala, răul, le-ai zdrobit. 
 
Mai mult ne-am bucurat, o, Tată, 
Atunci când Domnul  Isus s-a înălţat 
La cer, acolo sus, în slavă, 
Să pregătească loc sfât şi curat. 
 
Şi-ţi mulţumim, o, drag Isuse, 
De locul ce l-ai pregătit 
Şi câştigat prin sfântu-ţi sânge 
Pe care noi l-am dobândit! 
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Ajută-ne pe toţi, o, Doamne, 
Să te slăvim, să-ţi mulţumim, 
Şi-n casa Ta să fim cu Tine 
Într-un sfânt, nou, Ierusalim!  
 
Sacrificiu 
 
De două mii de ani, Isuse, 
În fiecare an aniversăm 
O naştere, o moarte, o-nviere 
Şi Înălţarea ta noi o serbăm! 
 
Şi ne-amintim că Tu lăsat-ai cerul, 
Plin de splendori, ca să cobori la noi 
Şi-apoi ne-ai explicat misterul 
Cum să ieşim noi din nevoi. 
 
În ieslea sfânt-a umilinţei 
Tu te-ai născut sfios şi blând, 
Ca treapta scumpă-a credinţei 
S-o urce oricine, oricând. 
 
Iar viaţa-ţi fără de prihană, 
Un bun exemplu de urmat, 
O alifie pentru rană 
Ce-i provocată de păcat.   
 
Cu toate că n-avusei vină 
Şi numai bine ai făcut, 
O lume crudă şi haină 
Te-a judecat şi te-a bătut. 
 
Te-au osândit pe lemnul Crucii, 
Între tâlhari te-au răstignit 
Şi sub imboldul greu al urii, 
Ei te-au scuipat şi te-au hulit. 
 
Oţet amestecat cu fiere 
În loc de apă ei ţi-au dat 
Şi moarte! Fost-a a lor vrere, 
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Ţi-au dat ca nume, împărat. 
 
Şi Te-ai sfârşit în chinuri grele, 
Purtând păcatul tuturor, 
Lăsând ca sângele-ţi să spele 
Tot răul nost’ clocotitor. 
 
Trupul bătut şi chinuit amarnic 
Fu de pe Cruce coborât 
Şi-n mila unui om cucernic 
Fu aşezat El în mormânt. 
 
Pecetluit cu-o mare piatră, 
Crezând c-au terminat cu tine, 
Punând la uşă mare pază 
Să nu te fure oarecine. 
 
Dar, vai!, s-au înşelat amarnic 
Că ziua sfâtă a venit! 
Precum lumina-n întuneric 
O, Tu, Isuse, ai răsărit! 
 
Şi-ai înviat din groapa rece 
Te-ai ridicat deasupra morţii,  
Cu toate c-ai avut pecete 
Tu ţi-ai urmat destinul sorţii! 
 
Şi-ai biruit şi rău, şi pe Satana 
Şi boldul morţii Tu l-ai frânt 
Şi meriţi să-ţi cântăm “Osana” 
Căci Tu eşti Dumnezeu preasfât. 
 
Ajută neputinţei noastre 
Să creadă-n jertfa Ta acum! 
S-avem iertare de păcate 
În sângele-ţi vărsat din plin! 
 
Şi-a sufletului mântuire 
S-o dobândim, o, scump Isus! 
Şi-o pace sfântă, liniştire, 
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S-avem în Tine până sus. 
 
Pentru Crăciun  
(cântare) 
  
Cu inimi deschise, 
Plini de sfântul jar, 
Ţi-am adus Isuse 
Micul nostru dar 
Îngerii din ceruri 
Cântă mărire 
Slavă Ţie, Doamne, / Eşti îndurare. 
 
Iesle minunată, 
Unde Dumnezeu 
L-a trimis din ceruri 
Jos pe Fiul Său, 
Semnul umilinţei 
Fost-ai pentru noi 
Ca Isus, de-a pururi/ Aşa să fim noi. 
 
Tată bun din slavă, 
Ţie-ţi mulţumim 
Pentru bunătatea 
Ce-o reverşi din plin 
Lui Isus I-aducem 
Darul mai de preţ 
Inima şi gândul/ Şi un cânt măreţ. 
 
Îţi cântăm Osana!, 
Pruncule Isus, 
De pe plaiuri sfinte 
Eşti venit de Sus; 
Binecuvântare 
Eşti Tu pentru noi 
Ne-ai scăpat de-a pururi/ De iad şi nevoi. 
 
Binecuvântează, 
Doamne, Dumnezeu, 
Fiinţa noastră-ntreagă 
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Prin copilul Tău, 
Viaţă să ne fie 
Domnul nost’ Isus 
Şi-apoi pe vecie/ Să fim cu El Sus. 
 
(muzica – V. Ciordaş) 
 
Zi de bucurie! 
 
Sărbătoare minunată, 
Zi de mare bucurie, 
Căci Dumnezeu ne arată 
Bunătate, mântuire. 
 
Ne-a scăpat de grea robie, 
Din ruşine şi păcat, 
Să nu fim daţi de ruşine, 
Când va fi de judecat. 
 
A lăsat măriri şi ranguri 
Pentru omul păcătos 
Şi jertfindu-se în chinuri 
El ieşi victorios. 
 
Şi murind, în groapa rece 
Fuse-nchis şi azvârlit 
Şi având peceţi vreo zece, 
Totuşi, El a biruit. 
 
Dumnezeu cu mare slavă 
Pe Isus l-a înviat, 
Ca să ştie-o lume-ntreagă 
Că-i Stăpân şi Împărat. 
 
Nu se cere, dragă frate, 
Mare lucru de la tine, 
Doar credinţă şi-ascultare 
Şi lepădare de sine. 
 
Îmbrăcat în haina păcii 
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Şi pe fraţi să îi iubeşti; 
Asta să dorim cu toţii: 
Calităţi dumnezeieşti. 
 
Să cântăm un imn de slavă 
Bunului Mântuitor, 
Ce pe inimile noastre 
Varsă foc izbăvitor. 
 
Rugă 
 
Mulţumim, Tată din ceruri, 
Pentru grija ce ne-o porţi, 
Ne-ai scăpat de chin şi grijuri 
Mântuire-ai dat prin “sorţi”. 
 
Şi-ai făcut să strălucească 
Pe pământul românesc 
Dragostea dumnezeiască 
Şi ne-ai spus: “Eu vă iubesc”. 
 
Şi ne dai prilejuri multe 
Să ne minunăm din plin, 
Să ne fie-nvăţăminte 
Cum noi să ne pregătim. 
 
Pentru-a noastră întâlnire, 
Colo sus, în Raiul Tău, 
Unde să-ţi cântăm “Mărire!” 
Că ne-ai scos din iad şi greu. 
 
Oh!, ajută-ne de-a pururi 
Să iubim cu-adevărat 
Şi să ne-ntâlnim în ceruri 
Cu Isus cel înviat. 
 
Binecuvintează ţara, 
Scumpa noastră România, 
Şi arată-ţi în ea slava, 
Pacea şi cu bucuria. 
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Şi-o condu de-aci ’nainte 
Tot mai sus, spre Paradis, 
Spre meleaguri dragi şi sfinte, 
Cu Isus, al nostru vis. 
 
 
Îndemn 
 
Tu, Biserică creştină, 
Domnul astăzi îţi vorbeşte, 
Îţi vorbeşte de-a ta vină 
Ce ţi se adevereşte. 
 
Ale tale fapte multe 
Fie bune, fie rele, 
Înainte-i sunt aduse 
Pe “aripi de rândunele”. 
 
Şi atenţie ţi-atrage 
Viaţa ta, tu să o schimbi, 
Căci n-ar vrea ca să te nege 
Din Rai, vai!, să te alungi… 
 
Starea astăzi îţi îndreaptă 
Tu, Biserică iubită, 
Să păşeşti pe calea dreaptă, 
Să fii fiică preaiubită. 
 
“Căldicel” cum scrie cartea 
De vei fi în viaţa ta, 
Te aşteaptă chin şi moartea 
Şi din gură-i te-a vărsa 
 
Ori fii rece, ori în clocot, 
Este-a Domnului dorinţă, 
Tu să fii în viaţă clopot 
Şi … să chemi la biruinţă. 
 
Adevăr! Iubire sfântă 
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Fie între credincioşi! 
Num-aşa binecuvântă 
Domnul pe acei aleşi. 
 
Eu te rog acum din suflet 
Tu! Biserică creştină, 
Ia aminte-n al tău umblet 
Viaţa-ţi fie o lumină. 
 
Pentru omenirea-ntreagă, 
Pentru cei ce nu cunosc, 
Fie aceea care leagă 
Rana celui păcătos. 
 
Îndemnând la pocăinţă 
Pe aproapele tău scump 
Şi prin rugăciune sfântă 
Să-l aduci la Domnul Sfânt. 
 
Dă acum, o, Tu, putere, 
Bisericii preaiubite, 
Să silească în lucrare 
Pansând suflete rănite! 
 
Şi ne binecuvântează 
Şi pe fraţi şi pe surori, 
Şi având o minte trează, 
S-o pornim în sus, spre “zări”. 
 
Ce-nseamnă să  fii frate? 
 
Cuvântul sfânt de frate e lăsat 
De-aproape 2000 de ani dintru-nceput, 
De-atunci de când Isus Hristos a adăstat 
Umil, sfios şi blând pe-acest pământ. 
 
Dorit-a Domnul Sfânt Hristos Isus 
Ca fraţi într-o credinţă toţi să fim, 
Dar nu aşa, de formă, să ne ţinem sus, 
Ci sinceri, toţi să ne unim! 
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Cuvântul frate nu înseamnă doar 
Să-l spui din gură, cum eşti tu tentat, 
Ci-arată-i că tu eşti un “far”, 
În practică eşti frate cu adevărat. 
 
De ce denaturăm acest cuvânt? 
O, oameni buni, o, fraţi creştini! 
De ce nesocotim cuvântul sfânt 
Lăsat de primii fraţi creştini?! 
 
Suntem un Pavel sau un Ştefan  
Ce viaţa şi-au jertfit ca sfinţi martiri? 
Nu, nu suntem! Suntem copii de-un an 
Ce creştem azi în puf şi trandafiri. 
 
De-aceea nu-nţelegem deplin cuvântul frate 
Mândria, ura, pizma nu le-alungăm din noi, 
Ne ţinem tari în vorbe şi… le avem pe toate 
Dar, vai!, pe dinlăuntru suntem cu toţii goi. 
 
Iertare-mi cer acuma, Biserică iubită, 
De-aceste versuri care acum vi le-am citit 
Doresc să fim de-a pururi Biserică unită 
Nu unu-n două sute, ci două sute-n unul: Hristos Isus iubit. 
 
Şi-acum de încheiere, mă adresez eu vouă: 
Vreţi fraţi adoraţi să fim? 
Să avem o faţă sinceră, nu două, 
Fraţi cu Isus, adevăraţi. Amin. 
 
 
Steaua Betleemului 
 
Din negura vremii, din timpuri străvechi 
O stea apărut-a pe cer 
Ce-ntrece-n lumină chiar soarele vechi 
Un astru cuprins de mister. 
 
Ce poate să-nsemne, ce poate să fie? 
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Se-ntreabă păstorii şi magii la fel, 
Se-ntreabă o lume: ce are să vie? 
Căci astfel de semne n-au mai văzut ei… 
 
Dar, iată lumina ce vine de sus! 
Priviţi-o păstori şi magilor voi, 
Coboară spre noi ca fulgerul dus 
Făptura-i apare ca înger şi vine spre noi! 
 
Mirarea-i cuprinde pe magi şi păstori 
Şi frica deodată şi tremură toţi, 
Iar trupu-i cuprins de fiori, 
Lumina-i surprinde ca pe nişte hoţi… 
 
Dar, vai, ce se-aude suav şi divin 
În urma luminii ce vine spre noi? 
Răsună a cântec văzduhul din plin 
Dar… iată-l, că vine spre noi! 
 
V-aduc veste bună, din ceruri, de sus, 
Şi poate vă spun tuturor 
Căci azi s-a născut El, Domnul Isus, 
Şi îngerii cântă în cor. 
 
Deci, asta înseamnă acea stea măreaţă 
Văzută de noi la zenit, 
Căci, iată, făcutu-s-a iar dimineaţă 
Şi nopatea ce grea a trecut. 
 
Da, azi se-mplineşte Scriptura 
Ce-i sfânt cuvânt din Dumnezeu, 
Din Iacov, răsare azi Steaua 
Că vine Isus, Fiul Său. 
 
Născutu-s-a Domnul prin Fecioara Maria 
În iesle săracă-ntr-un staul, 
Afară pe câmp în Iudeia 
’Mplinind întru totul cuvântul. 
 
Sărac şi umil se va naşte 
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El, Domnul măririi în veci, 
S-ajungă la dânsul o lume, 
Să-I stâmpere rănile vechi. 
 
Veniţi împreună cu mine 
La cel ce  fost-a din’ceput, 
Să cântăm cu bucurie: 
Astăzi Hristos s-a născut! 
 
Încercare 
 
În clipe grele de urgie 
Ce se abat adesori 
Atunci când, vai!, îţi vine-a plânge 
Şi când de veşti te trec fiori. 
 
Când zvonul crunt de împilare 
Şi de războaie-aici răzbat 
Şi-atunci când chiar din întâmplare 
În viaţa ta gânduri s-abat 
 
Aleargă la Isus în grabă, 
L-acel ce-n iesle s-a născut, 
L-acel ce-n lumea asta oarbă 
Lumina lumii a dădut. 
 
Ca El să fie-acela care 
Să dea vieţii tale sens 
Şi-n lumea asta trecătoare 
Să te conducă-n al tău mers. 
 
Cu-ncredere-n speranţa vieţii 
Ce se află-n Domnul Dumnezeu, 
Ce vrea din zorii tinereţii 
Să te conducă şi la greu 
 
Tu să porneşti pe-această cale  
Şi fără frică-n greutăţi 
Pân’ vei sfârşi a ta cărare 
Acolo Sus, în Univers. 
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Chemare 
 
Oh!, suflet drag 
Ce-n lume trăieşti 
Şi-n chinuri te zbaţi tot mereu, 
Te cheamă Isus, pe El să-l primeşti, 
Alungă din suflet necazul cel greu. 
 
Căci viaţa-i amară 
Şi neagră e noaptea 
În care se tânguie lumea întreagă, 
Căci fără Isus, ce-i Domnul vieţii, 
Istoria lumii nu-şi are menirea. 
 
În El e puterea, viaţa şi pacea, 
Lumina, iubirea, speranţa, iertarea, 
Căci El e-nceputul, la fel şi sfârşitul, 
Şi nu este lucru făcut fără El, 
Căci Domnul e totul şi toate-s prin El. 
 
Gândeşte-te, prieten, la Domnul Isus 
Ce-a murit pe Cruce, de oameni răpus, 
Căci El pentru tine s-a lăsat străpuns, 
Iertarea şi viaţă să ai tu-ndeajuns, 
Deci crede în Domnul şi-i fi în cer, sus. 
 
Predă-te acuma, cu tot ce-i al tău, 
La Tatăl puterii, ce-i El, Dumnezeu, 
Şi viaţa-o să-ţi fie un cânt, bucurie, 
Slăvire, speranţă, credinţă, iubire, 
O, Doamne, Tu fă-ne mai buni pentru tine! 
 
 
 
 
“Iată-mă, trimite-mă!”  
 
Serbăm din nou aniversarea 
De naştere a Lui Cristos, 



 21

Când El, Isus, ne-a dat salvarea 
De sub păcatul mocirlos. 
 
Când noi zăceam în ne-ascultare 
Şi ne zbăteam din greu în viaţă, 
El, Dumnezeu, ne-a dat iertare 
Făcând din noapte dimineaţă. 
 
Şi plin de milă şi-ndurare 
Îşi zise-n sine Dumnezeu 
Oh!, până când, până când oare 
Trăi-va omul meu din greu? 
 
Şi se trezi c-aude-o voce 
Ce lin grăieşte şi-adevăr 
Oh! Iată-mă, de mă trimite, 
Îi zise Fiul, scump odor, 
 
La omul tău de pe pământ 
S-ajut aş vrea şi să-l învăţ,  
Să fac cu el un legământ, 
Deşi îl ştiu cam şugubăţ… 
 
O încercare vreau să fac 
Şi să-l aduc pe calea dreaptă, 
Şi-n suferinţă am să tac, 
Chiar de-or să-mi ia a mea viaţă. 
 
Promite-mi, Tată, că mă laşi, 
Eu frate vreau să fiu cu Omul 
Ce-a fost sfios şi drăgălaş, 
’Nainte de-a mânca din “Pomul…” 
 
Ce l-ai lăsat spre ispitire 
Şi din grădină-apoi l-ai scos 
Să aibă-o tristă amintire 
De-un Diavol prea…”politicos”. 
 
Promit că face-voi doar bine 
Cât timp voi fi eu pe pământ, 
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Ca să cunoască orişicine 
Că vin de-aici, din Cerul Sfânt. 
 
Aşa ajunse-aici Isus 
În lumea plină de păcate, 
Unde prin bine s-a impus, 
Iertând şi biruind prin toate. 
 
Aici şi-a dat şi viaţa-I sfântă 
În locul meu, şi-n locul tău, 
Şi de-asta-o lume-ntreagă-L cântă, 
Că e venit din Dumnezeu. 
 
Şi…parc-aud şi-acum cântarea 
Ce îngerii-o cântau în cor, 
Isus e binecuvântarea, 
Isus e-al nostru Salvator! 
 
Mărire întru cei de sus 
Şi pace fie pă pământ,  
Şi l-au numit pe prunc Isus, 
Un nume ce e-n veci preasfânt. 
 
Oh!, vin acum, iubite frate, 
Şi soră scumpă, te îndemn, 
Acceptă-i dar a Lui iertare 
Şi-i pentru “rană” untdelemn! 
 
Te bucură acum şi cântă 
Că ai un Tată iubitor, 
Căci Dumnezeu binecuvântă 
Pe Omul ce-i ascultător. 
 
Şi sigur fii că eşti iertat 
Prin Fiul ce-i Isus Cristos, 
Cu Tatăl El ne-a împăcat, 
Venirea-i fie cu folos! 
 
Isus, stăpânul atotputernic 
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Stăpân eşti în cer şi pe pământ, 
- O lume-ntreagă se închină - 
Un astru, ce luce pe cerul înalt, 
Un ghid pentru lumea păgână. 
 
Minuni, vindecări a făcut cât era 
Pe terra bătrână, la oameni, 
Şi-a vrut să îi duci sus în Rai, 
În inimi iubire să semeni. 
 
Dar oricât de multe lucrări a făcut 
Pe oameni cu greu să-i răscumperi, 
Mai se-află şi astăzi, Isus preaiubit, 
De pofte şi patimi ce-s mult stăpâniţi 
 
Ce-ncrederea-n hule  şi-n rău ei şi-o pun, 
Pe Tine cu voia Te-alungă din suflet, 
Cuvântului sfânt cu toţi se opun  
Şi negură mare-i mereu-n al lor umblet. 
 
Deşteaptă-te, frate şi soră, din somn, 
Căci zorile noi se arată,  
Că Domnul Isus este Domn 
Prin toate şi totul ne-nvaţă! 
 
Îl laudă şi-i cântă mereu cât trăieşti 
Pe Tatăl, pe Fiul slăvit, 
Pe Duhul prin tot ce gândeşti 
Şi fie slăvire! Căci El ne-a iubit! 
 
Adevăr 
 
Suntem sărăci, şi goi, şi orbi, 
Suntem nimic pe-acest pământ, 
Dar trec adesea grei fiori, 
Prin corpul nostru slab, înfrânt. 
 
Noi nu suntem nimic, nimic, 
Iar noi egali suntem cu toţi, 
Nimic deosebit n-avem 
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Decât în caracterul nostru. 
 
Şi noi vom trece toţi odată 
Pe “malul” celălat, o ştim, 
Dar întrebarea se ridică 
Pentru-asta cum ne pregătim? 
 
Ce facem noi cu viaţa noastră? 
Şi încotro ne îndreptăm? 
Suntem pentru-alţii o fereastră, 
Privind, prin noi să-i ridicăm?! 
 
Acuma-ndemnul meu luaţi-l 
De-ţi crede că e bun sau nu, 
Destinul vostru îndreptaţi-l 
După al Domnului Cuvânt. 
 
Şi fie viaţa noastră una 
Trăită în Domnul Isus! 
Ca să primim în cer cununa 
Ce ne-o va da-o acolo sus. 
 
Măreţie 
 
Ce grandoare, 
Ce splendoare, 
Măreţie minunată 
Este într-o zi cu Soare 
Şi-n furtuna dezlănţuită 
 Cănd se-naţă-n biruinţă 
 Şi-n vârtejuri vijelia, 
 Cântă-n coarde-i cu credinţă 
 Preaslăvindu-i veşnicia 
Dumnezeului puternic, 
Care-a fost dintru-nceput, 
Şi mă-ndeamnă-a fi cucernic 
Că-i un Dumnezeu temut 
 Pentru-acela ce n-ascultă 
 De porunca-i minunată, 

Însă şi binecuvântă 
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Dacă-n voia-I ţi-a ta faptă. 
Când privesc natura-ntreagă 
În infinitatea ei, 
Inima-mi atunci mă-ndeamnă 
Să mă-nchin sub un sfât “tei” 
 Dumnezeului ce-i Tată, 
 Sus în cer şi pe pământ, 

Să ne ducă-n cer odată, 
Să zburăm peste mormânt. 

Unde-n veşnicia-ntreagă 
Să ne minunăm din plin, 
Că I-am fost fiinţă dragă 
Şi-om trăi c-un Miel Divin. 
 
Rugăciune 
 
Cu inima frântă şi gândul zdrobit 
Mă plec Ţie, Doamne, cu glas umilit 
Şi ceru-ţi iertare, că greu am căzut 
În pofta şi-n firea ce-a fost din-ceput. 
 
Se duce în mine o luptă cu răul 
Să-nfrângă, s-alunge din suflet “dulăul” 
Ce latră, ce muşcă din mine cumplit, 
Mă doare, mă ustură şi sunt chinuit. 
 
Călcat-am greşit, pe-o cale pustie, 
Ce numai la lucruri ce-s rele te-mbie, 
Crezând că în viaţă pot merge oricum. 
Ales-am, o, Doamne, cel mai rău drum! 
 
Şi-acum îmi dau seama de-alegerea mea, 
Când eu început-am pe ea a umbla. 
Dar… datu-mi-am viaţa, oh!, fără să ştiu 
La cel care are în suflet pustiu… 
 
Dar, iată-mă, Doamne, la Tine vin acum 
Oh! Iartă-mă, ajută-mă să-ntorc eu din drum 
Şi fă Tu ca mila ce vine de sus 
S-aducă în mine o Oază-n Isus! 
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Să bucure viaţa şi gândul mereu 
Că Mare şi Bun eşti; Eşti Sfânt Dumnezeu! 
Şi vreau ca să cânt, să spun orişicând 
De tine oricui, prin faptă şi gând. 
Amin. 
 
Biblia 
 
Carte Sfântă, Carte Sfântă, 
Dar de Sus, din Dumnezeu, 
Tatăl prin ea ne cuvântă 
Şi ne-ajută când ni-e greu! 
 
Zi de zi ne dă putere 
Dacă noi citim în ea, 
Pace, dulce mângâiere, 
Cum nu ne dă nimenea. 
 
În ea e izvorul vieţii 
Şi prin ea ajungem sus, 
Unde-i steaua dimineţii 
Care-i Mirele Isus. 
 
Cartea-i care ne învaţă 
Cum să trăim pe pământ, 
Sfetnic, îndreptar, povaţă, 
Către cerul mult prea sfânt. 
 
Binecuvântat e omul 
Ce o are călăuză 
Şi precis gusta-va “pomul” 
Ce îşi are verde frunză. 
 
Şi mai mare fericire-i,  
Dacă o-mplineşti în faptă, 
Şi în ţara veşniciei 
Dumnezeu îţi va da plată! 
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Dumnezeu este iubire 
 
Ce minunat eşti şi puternic, 
Plin de iubire şi-ndurat 
Şi lumii eşti Tu Mare Sfetnic 
Şi meriţi să fii adorat! 
 
Că zilnic ne porţi tu de grijă, 
În viaţa noastră pe pământ 
Şi-aşa precum este o strajă 
Veghezi l-al nostru legământ. 
 
Oh! Slabă-i credinţa în Tine 
Atuncia când noi ne rugăm, 
Cănd gândul ne zboară spre stele 
Şi sufletul nostru-nchinăm… 
 
Dar, iartă, o, Tată din Ceruri 
Încrederea mică ce-o avem 
Şi fă-ne să fim noi de-a pururi 
Mai fermi în al nostru credeu. 
 
Iar dragostea-ţi mare de Domn 
Revars-o din plin peste noi, 
Iar noi să luăm “bunul ton” 
Spre Ţara cea Sfântă, spre Rai… 
 
Stare de fapt 
 
Iubiţi fraţi şi dragi surori, 
Prieteni şi ascultători, 
Vreau să pun o întrebare 
Şi-o-adresez la fiecare 
 
Iar răspunsul să îl daţi 
Pe cinstite, ca-ntre fraţi, 
Domnul Isus de-ar veni 
Oare El cum ne-ar găsi? 
 
Starea din Biserică 
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N-ar fi ea o piedică 
Pentru Domnul nost’ Isus 
Să ne ducă-n ceruri sus? 
 
Lucrurile trecătoare, 
Ce ne-ndoaie greu pe cale, 
Pentru care ne certăm 
De ce nu le lepădăm? 
 
Iar cuvăntul din Scriptură, 
Ce ne iese des din gură, 
De ce nu vrem să-l trăim 
Şi pe fraţi să îi iubim? 
 
Aşteptăm întâietate 
Să ne-o dea al nostru frate? 
Însă când  la-aplicare 
Repetent e fiecare!! 
 
Fraţilor, să ştiţi de-acum 
Nu suntem pe drumul bun! 
Dragostea nu-i vorbă seacă, 
Ea din fapte se adapă. 
 
Frate drag, eu te iubesc 
Şi vreau să ţi-o dovedesc. 
Ai nevoie de ceva? 
Cu drag eu te-oi ajuta! 
 
Vreo dorinţă arzătoare 
Ce se vrea a fi-n lucrare? 
Uite, frate, ţi-o-mplinesc, 
Partea mea ţi-o dăruiesc! 
 
Câţi din câţi suntem aici? 
Aţi dori să fiţi mai mici? 
Partea voastră să o daţi 
Celor ce-s înfometaţi! 
 
La propriu, la figurat, 
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După cum ne-a învăţat 
Isus cel ce ne-a iubit 
Ce prin fapte-a dovedit! 
 
Când toţi câţi suntem aici 
Vom dori să fim amici? 
După cum şi a iubi 
Vorba-n fapte-a împlini… 
 
Numa-atunci Isus Cristos 
Va avea de noi folos 
Şi când din cer va veni 
Cu El sus ne va răpi! 
 
Restul nu contează-atunci. 
Banii? Poţi să îi arunci! 
Dacă fapte n-ai făcut 
Atunci eşti un om pierdut! 
 
Schimbă-ţi viaţa, dragă frate, 
Şi trăieşte după Carte! 
Cartea Sfântă, Biblia, 
Căci Isus este în ea. 
 
Împlineşte-o negreşit 
Şi fii un om pocăit. 
Şi când Domnul va veni 
Cu El sus te va răpi! 
 
Haideţi, mâna să ne-o dăm 
Şi pe tatăl să-l rugăm 
Să ne-ajute-a ne iubi, 
Vorba-n faptă a-mplini! 
 
Şi… în cântec de slavă, 
Când veni-va făr’ zăbavă, 
Să ne afle Domnul nostru, 
Să ne deie nouă rostul. 
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Eşti gata? 
 
Eşti gata să zbori cu Isus 
Dacă azi vine Domnul de Sus? 
Vei fi tu în stare? Ce ai tu de spus? 
O, suflet, ce-n lume de rău eşti răpus! 
Verifică-ţi viaţa, creştine iubit, 
Că Domnul pe Cruce pentru tine-a murit 
Şi Isus veni-va pe nori proslăvit 
Şi plata-ţi va da-o, precum ai muncit. 
 
Te lasă de drum şi vino la Domnul 
Căci El este Omul ce dat-a obolul, 
Păcatului cel greu, el frântu-i-a zborul 
Şi astfel de moarte scăpat-a poporul! 
 
Îl laudă şi-i cântă, o, suflete drag, 
Îi spune durerea, plângând tu în prag 
Şi-aşteaptă-L pe Domnul pe-al vieţii drumeag 
Şi astfel tu fi-vei cu Mirele drag. 
 
Cum este viaţa? 
 
Ce tristă e viaţa 
Şi cât amar e-n ea, 
Trăieşti fără speranţă 
De-a fi ceva în ea. 
 
E-atâta-ntunecime 
Şi-o beznă-atât de grea, 
Că om pe om în noapte 
A-l omorî ar vrea… 
 
De ce e oare viaţa 
Atâta de amară? 
De ce în rău şi-n hule 
Tu, omule, trăieşti?! 
 
Te-ntrebi mereu pe tine, 
Un bulgăre de tină, 



 31

Şi cauţi adevărul 
În hău fără lumină? 
 
De ce te baţi cu pumnul 
În piept horărâtor, 
Zicându-ţi: “Eu sunt omul” 
Al lumii creator?! 
 
Când tu nu eşti în stare 
Pe frate a-l iubi 
Şi strigi în gura mare 
Eu? Mă numesc creştin! 
 
De ce? De ce eşti, oare, 
Atâta de hain? 
Trăieşti în ne-ascultare 
Iar viaţa ţi-e un chin? 
 
Tu n-ai nici o credinţă 
În bunul Dumnezeu, 
Când umbli pe-orice cale 
La frate-a-i face rău… 
 
Deschide-ţi acum ochii, 
Tu, om de pe pământ, 
Că mai există-n ceruri 
Un Dumnezeu preasfânt! 
 
Va da la fiecare 
Aşa cum a lucrat, 
Răsplata va fi mare 
Dacă-ai trăit curat. 
 
Dar celor răi, El, Domnul, 
Le va închide gura 
Ca leilor din groapă, 
Cum zice şi Scriptura. 
 
Deci, fii atent acuma, 
Iubit ascultător, 
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Tu vei primi cununa 
De la  Mântuitor.       
 
Ce tristă e viaţa! 
 
Ce tristă e viaţa uneori, 
Când griji, coşmaruri te doboară, 
Când gândul se abate uneori 
Din drumul drept şi-o ia din “mal” afară! 
 
Atunci când crezi că totul e pierdut 
Şi n-ai pe nimeni, n-ai nici o speranţă, 
Atunci… Acel făr’ de-nceput 
El, numai El dă vieţii noastre şansă. 
 
Voi ştiţi ce greu e când în suferinţă 
Aştepţi să vină-un frate drag şi bun 
Şă-ţi spună-o vorbă de îngăduinţă 
Dar fiecare-şi vede de-al lui drum? 
 
O vorbă numai, frate, soră dragă, 
De vrei în viaţă să îţi meargă bine, 
La cel bolnav tu mergi de-l vizitează! 
Învaţă din această poezie… 
 
Veniţi să aplicăm din cartea sfântă 
Măcar atât cât vrem să avem parte, 
Căci pentru fiecare vine-o ziuă, 
Când suferim sau ne-ntristăm în parte! 
 
Şi… cât de greu e când aştepţi în van 
Vreun sfat sau vorbă de îmbărbătare, 
Abia atunci îţi aminteşti… mai an 
Nici tu n-ai mers, decât la-nmormântare… 
 
Şi-abia atunci îţi pare rău 
De cel ce-a fost şi nu mai este, 
Că el a fost amicul tău 
Şi-acum a devenit poveste… 
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Veniţi, iubiţii mei, acum 
Să ne-nvăţăm a preţui 
Vreun frate drag, sau soră scumpă, 
Atât cât timp el va trăi… 
 
Să ne-ajutăm în astă viaţă, 
S-o facem mai uşoară cu putinţă, 
Şi-aşa vom împlini-o povaţă 
Ce-o învăţăm prin pocăinţă! 
 
Îndemn 
 
Când griji, necazuri te doboară 
În viaţa ce-o trăieşti pe-acest pământ, 
Isus îţi spune – a câta oară? – 
Cu tine sunt de-aici, pân’ la mormânt! 
 
De ce te laşi tu cpleşit de viaţă, 
De lucrurile ce rămân aici? 
De ce nu iei Scriptura ca povaţă? 
Şi pentru Domnul tu să te dedici! 
 
Te zbaţi în viaţă fără rost, 
Ca să aduni cu trudă şi sudoare, 
Dar foarte rar cu rugă şi cu post 
Tu te ocupi în viaţa trecătoare. 
 
De ce nu strângi comoară-n cerul sfânt 
Şi pentru suflet nu te lupţi deloc? 
De ce te legi prin toate de pământ, 
Când el va arde-n trăznete şi-n foc? 
 
Te-ndemn acuma, cât mai eşti în viaţă, 
Să-L rogi cu lacrimi azi pe Dumnezeu, 
Că El e-Acela care te învaţă, 
Să ai în El speranţă şi credeu! 
 
Că numai Dumnezeu e veşnic, 
Din infinit spre infinit, 
Să-L ai pe El lumina sfântă-sfeşnic, 
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Să te îndrume El înspre  zenit! 
 
Şi-atunci vei căpăta viaţă, 
O viaţă veşnică cu El 
Acolo-i veşnic dimineaţă, 
Acolo e “EMANUEL”. 
 
 
Eşti gata? 
 
Cum iarna a venit pe ne-aşteptate 
Şi lucrurile nu s-au terminat, 
Aşa veni-va Domnul, scumpe frate, 
Oh! Gata fi-vei atunci de luat? 
 
Cor I 
Cum te va găsi pe tine 
Domnul când va reveni? 
Te vei face de ruşine, 
Sau îi vei spune: “Bun venit!” 
 
Oh! Spune-acuma, frate, soră scumpă, 
Cum stai cu starea sufletului tău? 
Păstratu-ţi-ai tu haina nepătată, 
Care ţi-a dat-o Bunul Dumnezeu?! 
 
Te pregăteşte tu şi te gândeşte, 
Cât mai trăieşti tu încă pe pământ, 
Şi dă Scripturii-acuma tu dreptate, 
Să-ţi strângi comoară sus, în Cerul Sfânt! 
 
Cor II 
Şi cu toţii împreună 
Să fim sus, în Raiul Său, 
Unde ne va da cunună 
Tatăl nostru, Dumnezeu.  
 
 
Imnul Învierii 
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- “Unde este Domnul meu?! Aicia l-am pus!” 
- “Nu este aici! A înviat – după cum El  

Vă spusese mai dinainte! Nu este 
Azi, a treia zi de la moartea sa”… 
 
Câtă bucurie, oare, 
A avut Maria-n gând? 
Când la-această întrebare 
Însuşi Isus arătând… 
 
Şi văzând dragostea mare 
Ce-o avuse pentru El, 
Un cuvânt de-mbărbătare 
I-adresă “Emanuel”. 
 
Eu, Mario, fi-ţi-voi Domnul,  
Lângă tine-oi fi mereu, 
Că nicicând n-a iubit Omul 
Ca şi tine-un Dumnezeu! 
 
Căntă de-azi şi fii ferice 
C-ai crezut cu-adevărat! 
Şi ca rod ai avut spice 
Bune pentru semănat! 
 
Şi-ncredinţă-ţi neclintită 
Ai rămas cu Dumnezeu 
Şi pe veci ai fost iertată 
De-un păcat, ce fost-a greu… 
 
Presupunem doar cuvântul 
Ce Isus L-a spus Mariei; 
S-a cuprins tot decalogul 
Cântând Imnul Bucuriei… 
 
Auzind acestea toate 
Ea, Maria, păcătoasă 
S-a umplut de bunătate 
Şi de-o inimă duioasă… 
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Şi cu-o bucurie sfântă, 
Cu toată fiinţa ei, 
Cred că şi astăzi mai cântă 
Imnul Sfânt al Bucuriei. 
 
Viu e Domnul Sfânt al meu 
Viu e Domnul Dumnezeu! 
Să strigăm cu toţi cântând 
Imnul Învierii Sfânt! 
 
De la moarte ne-a scăpat, 
Că a fost prea îndurat 
Şi în Cer, în Raiul său, 
Vom slăvi pe Dumnezeu! 
 
Fie Tatăl lăudat, 
Căci prin El am înviat! 
Şi prin El l-am biruit 
Pe Satan cel viclenit. 
 
De-astăzi veşnic vom trăi 
Cu Isus în bucurii, 
Că e viu de-a pururea 
Laudă, cinste şi OSANA!! 
 
 
Odă iubirii 
 
Fraţi, surori, acuma cer permisiunea 
Să vă cânt un cântec, care-i plin de farmec 
Şi prin el doresc, pe El să-L slăvesc, 
Pe Acela care-i Miel dumnezeiesc! 
 
Vreau să cânt iubirea, ce-i de sus, din Cer 
Unde-i nemurirea, unde şi eu sper! 
Să iubesc în viaţă tot ce e frumos, 
După cum  ne-a spus-o chiar Isus Cristos. 
 
De vei şti în viaţă să iubeşti deplin, 
Vei avea de-a pururi dragoste şi-alin, 
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Că e mai ferice dragostea-ţi să dai, 
Căci prin asta, sigur, vei ajunge-n Rai! 
 
Multe clipe-n viaţă sunt de ne-nţeles, 
Însă, soră, frate, nu ai de ales! 
Pentru bine, dragă, rău eşti răsplătit 
La creştini acestea mult dau de gândit. 
 
Căci acela care se zice creştin, 
Iar iubirea sfântă pentru el e-un chin 
Şi trăirea-n viaţă lasă de dorit, 
Omu-acela sigur e un pervertit. 
 
Chiar de toată viaţa tu i-ai dovedit, 
Îmbinând povaţa, tu te-ai dăruit, 
Pentru mulţi aceasta nu este de-ajuns 
Şi chiar pentru dânşii de te-ai da răpus, 
 
Inima de piatră n-o poate zdrobi 
Numai Domnu care o va izbăvi; 
Roagă-te tu, frate, soră, draga mea, 
Domnul să-ţi deschidă ţie inima. 
 
Iubirea de semeni să o ai deplin 
Şi să ai cununa în Ierusalim, 
Dragostea-i aceea ce va dăinui 
Şi cu Domnu-n slavă, sigur vei domni! 
 
 
Pentru Dumnezeu şi oameni 
 
Ce frumos şi ce plăcut 
Este-n viaţă să trăieşti 
Cu Acel ce din’ceput 
Vrea la El tu să gândeşti. 
 
Şi prin El, apoi, la Cerul 
Pregătit doar pentru noi, 
Când vom dezlega misterul 
Vieţii şi al lumii noi… 
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Însă ca să fim acolo, 
Dragii mei, fraţi şi surori, 
Nu-i de-ajuns să mergi în “solo” 
Pe cărarea vieţii noi… 
 
Ci luându-l şi pe Isus, 
Bunul nostru salvator, 
Care ne va duce Sus 
Şi ne-a fi ocrotitor… 
 
Iar în cale de-or apare 
Şi-alţii fraţi, şi-alte surori, 
Noi să-i îndemnăm prin fapte, 
Ajutându-i la nevoi. 
 
Jertfa să ne fie ţinta, 
Crucea Domnului Isus, 
Ca să biruim ispita 
Pân-om fi acolo sus! 
 
Şi în cântec de chitare 
Să-L întâmpinăm pe El… 
Să strigăm cu osanale: 
Slavă Ţie, Sfinte Miel! 
 
 
 
Farmec sfânt 

          (cântare) 
 
Ce farmec sfânt, ce minunat, 
În Domnul Isus am aflat, 
Aş vrea şi eu să fiu ca El 
Să fiu cu El, cu Sfântul Miel 
 
 
Ce fericit mă simt acum 
Cu El când eu păşesc pe drum, 
Şi-aş vrea c-atât cât timp trăiesc 
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Pe Dumnezeu să îl slăvesc. 
 
Voi povesti iubirea Lui 
Şi jertfa sfântă Domnului, 
Cum a murit pe Golgota 
Iertare sfântă să îmi dea. 
 
O, Dumnezeule preasfânt, 
Te rog ne du în Cerul sfânt, 
Cu tine-acolo vrem să fim 
O veşnicie-n Rai. Amin. 
 
 
Laudă 
(cântare) 
 
Iubite frate,  azi 
Ce la Biserică-ai venit, 
Eu vreau să te anunţ:  
De Domnul eşti privit, 
Deci fii atent cum stai  
În Casa Tatălui ceresc 
Pentru Isus ce ai?  
Te rog să dovedeşti! 
 
Cor 
Prin poezie şi prin cânt, 
Prin rugăciune şi cuvânt, 
Cu toţi creştinii să-I slujim 
Lui Dumnezeu acum, 
În veci Amin. 
 
De vrei să ştii tu cum  
De ceruri să te pregăteşti, 
Te rog să mergi pe drum, 
Cu Isus să trăieşti, 
Necazuri de-or veni 
În doi va fi mult mai uşor, 
Voi le veţi birui 
Că e bun ajutor. 
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Cor 
Prin poezie şi prin cânt…. 
 
Veniţi cu toţii-acum 
Să îl slăvim pe Dumnezeu 
Şi veseli, plini de duh, 
Să mergem sus spre cer, 
Să-l binecuvântăm 
Cu tot cer-avem mai bun, mai sfânt, 
Şi-apoi să zburăm 
Spre Rai, cât de curând… 
 
Cor 

……………………………………… 
 
Banii oare-ţi sunt căderea, 
De nu poţi să te ridici? 
Căci pe mulţi îi strică-averea 
Şi au sufletele mici… 
Dacă vrei să fii bogat, 
Să ai sufletul curat, 
Că-s bogaţi să nu le zici 
Celor ce rămân aici! 
 
Cor 

…………………………………. 
 
Nu căuta mărirea lumii, 
Nu dori să fii ’nălţat, 
Că Domnul Isus ne spune 
“Totul va fi spulberat!” 
Dumnezeu a lepădat 
Ce la oameni e-nălţat; 
Umilinţa de-o iubeşti 
Află că spre ceruri eşti! 
 
 
Cu imnuri de mărire 
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Cu imnuri de mărire, 
Isuse, te lăudăm 
Şi inimile noastre 
Azi noi ţi le predăm. 
Pe crucea suferinţei, 
Pentru noi ai murit 
Şi pilda umilinţei 
Ne-ai dat când te-ai jertfit. 
 
Mântuitor şi rege 
Eşti domn al tuturor, 
Vei fi cândva, Isuse, 
Şi drept judecător. 
 
De-aceea noi acuma  
Pe tine te rugăm 
Ca să ne dai credinţa-n 
Sânge curăţitor. 
 
Eşti mare, sfânt, eşti vrednic, 
Ca Fiu de Dumnezeu, 
Şi pentru toţi eşti sfetnic 
Speranţă şi credeu. 
 
Ne binecuvintează 
Cu Harul Tău bogat, 
Pe toţi ne luminează! 
Cristos a înviat! 
 
Chemare 
(cântare) 
 
Veniţi la nuntă, voi, cei invitaţi 
De Domnul, că v-aşteaptă-n prag 
În casa Mirelui Isus, 
Unde-i cânt şi bucurie, 
Colo sus în cer, 
Să ne bucurăm cu El. 
 
Iată, astăzi scriptura s-a-mplinit 
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De Domnul ce-a fost grăit, 
Că pe părinţi ei vor lăsa 
Unul l-altul îşi dau mâna-n 
Viaţa asta grea 
“Da!” îşi spun unu-altuia. 
 
Iubiţi-vă de-a pururi amândoi, 
Chiar de veţi trece prin nevoi, 
În dragoste să vă uniţi 
Şi-amândoi, nedespărţiţi, 
Pe calea vieţii 
Să călătoriţi spre cer. 
 
Viaţă lungă le dorim din suflet, 
Domnul fie-n al lor umblet, 
Întreaga viaţă să-I slujească! 
Cântec, flori şi bucurie 
Fie-n casa lor, 
Domnul fie-le-ajutor. 
 
Pecetluieşte, Doamne,-al lor cuvânt, 
Rostit ca pe un jurământ, 
Şi fă-le viaţa mai frumoasă! 
Binecuvintează-i, Doamne,-n 
Întreagă viaţa lor, 
Fii Tu Tatăl tuturor. 
                                Amin. 
 
 
 
El m-a ridicat 
(cântare) 
 
Când grijurile vin, 
Sufletul e greu încercat, 
Căci azi în lume sunt 
Multe căi ce duc la păcat. 
 
Cor 
Mă voi ruga mereu 
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Să mă ţină Dumnezeu în harul Său, 
Căci El m-a ridicat 
Din starea de păcat. 
 
Când în necaz am fost, 
Am găsit în Domnul adăpost; 
De când Lui m-am predat, 
El mereu grija mi-a purtat. 
 
Azi cânt şi-s fericit, 
Căci de El astăzi sunt iubit 
Şi-L voi lăuda mereu, 
Căci de-acum sunt pe veci al Său. 
 
Am siguranţa-acum, 
Căci cu El sunt pe drumul bun, 
Ce duce sus în cer, 
Sus în Cer, sus cu blândul Miel. 
 
Odiseea vieţii 
 
Dumnezeu când a creat făptura, 
Ce e după asemănarea Sa, 
Şi-apoi îi dete şi natura, 
Să-l crească odată cu ea, 
 
Îi puse sămânţa-ncolţirii 
Şi germenii renaşterii noi, 
Din dragostea pură-a iubirii 
Să nască făpturile noi. 
 
Şi-aşa cum natura re-nvie, 
Odată cu primăvara-n an, 
Iar iarba-ncolţeşte din glie 
Şi grâul răsare din lan, 
 
 
S-apară-ntre noi “puiul Om”, 
Născut prin frumoasa femeie, 
Ce-i dată-ajutor pentru om 
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Spre viaţă – miracolă cheie… 
 
Priviţi-l! Acest copilaş 
Ce gingaş, ce drag ni-e la toţi, 
Ce dulce privire şi ce drăgălaş 
Mămica îl soarbe din ochi! 
 
E-ntr-adevăr “marea minune”, 
A naşterii taină-ntre noi, 
Şi-aceasta chiar Tatăl o spune: 
Minunea-i creată din “doi”. 
 
Veniţi, deci, cu toţii-mpreună 
Prinosul iubirii să-i dăm 
Acestui copil ce-i “cunună” 
Din inimă lin să-i cântăm! 
 
Să vină spre tine iubirea 
A Tatălui Sfânt ce-i în Cer, 
În El să-ţi găseşti fericirea 
Şi drumul să-ţi fie spre El! 
 
În viaţă să fii o “lumină”, 
Pe cerul vieţii – o stea, 
Spre Isus pe mulţi îi îndrumă, 
Atunci când s-o spui vei putea! 
 
Familia-ţi fie altarul, 
De unde să-nalţi rugăciuni, 
Iar Domnul să-ţi deie şi Harul 
De-a face în lume “minuni”! 
 
O, creşte-l, Isuse, iubite, 
Că-i floarea Creştinului Sfânt 
Şi dă-i a puterii jertfire 
Şi fă-l mai curat şi mai blând! 
 
Alin tu să fii pentru mamă, 
La tată de mult ajutor, 
Pe fraţi şi surori îi îndeamnă 
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Spre Isus ca Mântuitor. 
 
Ascultă din Cerul Tău, Doamne, 
A rugii strigare acum 
Şi fă, te rugăm, ca să toarne 
Spre-acest copilaş Har Divin. 
 
Pe tată şi mam’deopotrivă 
Cu multă putere să-mbraci 
Şi fă-i pentru El o misivă 
Şi-ncredere sfântă spre Rai! 
 
Ajută, Părinte-al iubirii, 
Pe fii, pe părinţi deopotrivă, 
Să fie la fel ca zefirii 
Uniţi, pentru lume-o lumină! 
 
 
 
Îndemn 
 
Iubită, scumpă adunare, 
Vă rog să fiţi atenţi la ce vă spun: 
Chemarea este pentru fiecare 
Un bun îndemn pe al credinţei drum. 
 
Tot stau şi mă gândesc de câtva timp 
Cum oare s-a-ntâplat aşa ceva? 
Că eu doresc din suflet să mă schimb, 
Dar nu pot, nu pot să o fac de “ea”… 
 
Încerc din răsputeri să merg pe cale, 
S-ajut cu vorba şi cu fapta 
Şi-ntâmpin ură, pizmă şi-ngâmfare 
Ştiţi cine e de vină? Ea, năpasta! 
 
Dar ce-i mai grav şi ce răneşte greu 
E că … năpasta suntem noi, 
Noi ce ne credem Om şi Dumnezeu, 
Noi ce-nlăuntru suntem goi! 
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Noi ne lovim cu fapta şi cu gura, 
Indiferenţi la greu şi la necaz, 
Sau, şi mai rău, atunci când ura 
Te face să sari mult peste macaz. 
 
Cum e posibil, oare, noi creştinii 
Să-L renegăm pe Dumnezeu 
Şi-amprenta firii nu-a ruşinii 
S-o punem fiecărui “eu”?! 
 
Ce dragoste pentru lucrare 
Există-n noi când noi nu vrem? 
Să dăm Scripturii-ascultare 
Şi vrem pe toate să le-avem! 
 
Când nu cedăm din timpul nostru 
Nici o secundă – ce-i nimic – 
Şi nu dăm noi lucrării rostul, 
Atunci suntem nimic, nimic… 
 
Când lumea banului şi-a firii 
Ne copleşesc mereu, mereu, 
Atunci minunea mântuirii 
Nu s-a produs în acel “Eu”. 
 
Să ne trezim, iubiţii mei, 
Să dăm crezare lui Isus! 
Să ne trezim, că anii grei 
Veni-vor după cum s-a spus! 
 
Şi n-a fi timp pentru lucrare, 
Ci plâns şi tânguit amar 
Şi ne-om mira noi fiecare 
Că s-a luat măreţul Har… 
 
Lucraţi, lucraţi, deci, dragii mei, 
În via lui Isus acum 
Şi-atunci, când fi-vor anii grei, 
Noi fi-vom cu Isus pe drum. 



 47

 
Uniţi-vă, iubiţi-vă, 
Şi mână-n mână să porniţi, 
Iar de Cristos lipiţi-vă 
Şi-n veci voi fi-veţi fericiţi! 
 
Îmbărbătare 
(cântare) 
 
Eu nu ştiu, Doamne, unde încă 
Îmi vei mai duce paşii mei, 
Dar ştiu că Tu poţi fi, oriunde, 
Lumină sfântă pentru ei. 
 
Eu nu ştiu câte noi primejdii 
M-aşteaptă-n calea mea de-acum, 
Dar ştiu că Tu poţi fi-ajutorul 
Şi pavăza pe orice drum. 
 
Eu nu ştiu câte lacrimi încă 
Au să mai verse ochii mei, 
Dar ştiu că Tu-mi poţi fi alinul 
Şi mângâiere pentru ei. 
 
Eu nu ştiu câte noi ispite 
Vor mai veni în calea mea, 
Dar ştiu că-n Tine biruinţă 
Şi izbăvire pot avea. 
 
Eu nu ştiu, Domane, viitorul 
Dar ştiu că el e-n mâna Ta; 
Fă  să nu uit niciodat-aceasta 
Ca liniştit să-ţi pot urma. 
 
 
Semne de întrebare 
 
De ce în viaţa asta, oare, 
Trăită pe acest pământ 
’S-atâtea semne de-ntrebare 
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De când te naşti, pân’la mormânt?! 
 
De ce copilul când se naşte 
Îşi plânge-al lui intrând în viaţă? 
Fiindcă de mic pe el îl paşte 
Necazul, moartea le-are-n faţă… 
 
De ce durerile sunt multe, 
Iar fericiri sunt prea puţine, 
Şi cei mai mulţi nu vor s-asculte 
Îndemnul Bibliei preasfinte? 
 
Că trecerea prin astă viaţă 
E de-o clipită, doar atât! 
Şi că în Cer, o dimineaţă 
E veşnică; şi-acolo-i Crist! 
 
Şi că e necesar de-aicea 
Să punem viaţa-n rânduială, 
Ca să putem cu toţii-atuncia 
La Tatăl să dăm socoteală. 
 
De ce răbdăm noi toate-acestea 
Şi suferinţi, şi-ngrijorări? 
Fiindcă-n toate neascultarea  
De Dumnezeu ne dă fiori! 
 
De-aceea-a apărut în lume 
Păcatul cu-ale lui urmări, 
Ca să îl facă de ruşine 
Pe omul fără “sărbători”… 
 
Dar, pregătitu-s-a răspunsul 
La tot ce-i semn de întrebare, 
Isus Cristos, El, Preaiubitul, 
Adusu-ne-a din cer scrisoare! 
 
Că Dumnezeu ne iartă totul, 
De-l credem pe cuvânt pe El, 
Că Isus este Salvatorul 



 49

Ce-o să ne ducă sus, în Cer! 
 
Acolo totul se sfârşeşte, 
Răspuns la toate vom găsi, 
Cristos ca soarele luceşte, 
Cu El în veci ne-om odihni! 
 
În greul vieţii 
(cântare) 
 
Om ce trăieşti pe pământ, 
De ce ţie-e viaţa-atât de grea? 
De când te naşti, pân’ la mormânt 
Te paşte-oricând primejdia… 
 
Cor 
Un lucru aş vrea ca să-ţi spun 
Că-n ceruri e viaţă de veci 
Şi-acolo e “soarele bun” 
Nici nopţi nu sunt, ci-s numai dimineţi. 
 
Te zbaţi ne-ncetat făr’ odihnă 
Şi-aduni, să câştigi tot mai mult, 
Dar, vai!, degeaba tu n-ai tihnă, 
Căci totul este numai vânt. 
   
Cor 
 
Nimic nu duci din lumea asta 
Când te vei trece sus în veşnicii, 
Rămân aici şi jalea şi năpasta, 
Rămân aici canon şi bogăţii… 
 
Cor 
 
Oh!, prieten drag, de vrei s-ajungi în ceruri 
Împacă-te aici cu Dumnezeu 
Şi avea-vei siguranţa învierii 
Şi-n El să ai speranţă şi credeu! 
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Cor 
 
 
Vine Domnul 

        (cântare) 
 
Vine Domnul, vine la noi! 
Vine Domnul, vine ş-apoi 
Plata va da-o cum am lucrat, 
Fie-n veci pentru-asta lăudat! 
 
Cor 
 
Aleluia, Aleluia, 
Vom cânta Lui Isus, 
Aleluia, Aleluia, 
Vom cânta colo sus. 
 
Deci creştine fii pregătit 
Vin’ azi la Domnul să fii tu primit, 
Să ai tu parte de viaţa din Cer, 
Atunci când veni-va pe nori Sfântul Miel. 
 
Cor 
 
Oh!, Isuse, dă putere 
Să-avem parte de-nviere, 
Ne-ajută să te-aşteptăm 
Şi Ţie să îţi urmăm. 
 
Cor 
 
Vino, Doamne, cât de curând, 
Vino, Doamne, pe-acest pământ! 
Să ne duci cu Tine-n slavă, 
Slavă, cinste – laudă! 
 
Cor 
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E-aproape Domnul să vină 
(cântare) 
 
E-aproape, e-aproape să vină Domnul, 
E-aproape, e-aproape pentru tot omul, 
Ce crede într-însul şi îl aşteaptă 
S-aducă cu El pacea sa dreaptă. 
 
Cor 
 
Vino, Doamne, vino cât de curând, 
Noi te-aşteptăm cu toţii plângând 
Ca să ne duci în Raiul Tău ceresc, 
În slava Ta, o, Miel dumnezeiesc! 
 
Oh, Doamne, oh, Doamne, cât de greu ne e 
Aici pe pământ în păcat; şi-n lume 
Nu se-ntrevede nici o speranţă 
Decât cu Tine, Doamne, noi vrem alianţă. 
 
Cor 
 
Deci, crede, deci, crede, o, prietene, 
Căci Domnu-i cu tine, Domnu-i aproape, 
În orice necaz El îţi dă ajutor, 
Tu să fii deci ascultător. 
 
Cor 
 
Bucuria mântuirii 
 
Trăim azi bucuria mântuirii, 
Cea profeţită de Isaia în vechime, 
Când am scăpat cu toţi de voia firii, 
Când făptuitu-s-a din cer minune. 
 
Şi pe pământ venit-a Omul 
Isus Cristos, de Dumnezeu promis, 
El, Fiul Sfânt, a fost zălogul 
Că ne-a iubit c-un dor sublim, nestins. 
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Şi sunt acuma două mii de ani 
De când în fiecare an sărbătorim 
O naştere ce-l pune-ntre titani 
Pe-Acel Isus, pe care Îl iubim! 
 
Că n-a fost nicăieri un altul 
Mai dornic de jertifire ca şi El 
Şi n-a fost nimeni ca să rupă lanţul, 
Care legase omenirea de-un mişel… 
 
El gat-a fost la o poruncă sfântă 
Să lase cerul, gloria şi slava, 
Să vie pe pământ la chin şi luptă, 
Doar pentru om! Să-i dea coroana. 
 
Şi-n schimbul jertfei de pe cruce 
Să-i dăm crezare şi-ascultare-n veci 
Şi să fim fermi că ne va duce 
În slava veşnicei vieţi. 
 
Şi-acolo toţi într-o unire, 
Cu mirele nost’ preaiubit, 
S-aducem veşnică cinstire 
Lui Dumnezeu, că ne-a iubit! 
 
C-avuse milă pentru omul, 
Ce decăzuse-n greu păcat, 
Şi neascultând, mâncă din pomul 
Cu gust amar şi… deocheat. 
 
Şi n-avu linişte în ceruri 

     Până ce n-a răscumpărat 
Făptura ce, jucând la “zaruri”, 
Pierduse sufletul curat. 
 
Şi prin Isus ce-ţi dete viaţă 
Pe Cruce-n dealul “Căpăţânii”, 
Aduse-n suflet dimineaţă, 
Înfăptuind minunea lumii. 
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Şi-acum, scăpaţi de iad şi moarte, 
Prin Domnul nost’ Isus Cristos, 
Aniversăm pe cel ce poate 
Să facă viaţa cu folos. 
 
Şi-acum, eu vreau de încheiere 
Să Îl slăvesc pe Dumnezeu, 
Atât prin vers, cât şi cântare, 
Că El e salvatorul meu! 
 
Binecuvântare 
 
Te cerem, Isuse, 
Să vii la noi acum, 
Cu inimi deschise 
Te aşteptăm în drum. 
 
Revarsă-ndurare 
Şi Pace din plin 
Pe-această-adunare 
Din cer, azi, Amin. 
 
Şi-acum c-ai venit, 
Iar noi o simţim, 
Fii binevenit, 
Al nostru Stăpân! 
 
Tu ai loc de cinste! 
O vrem şi Ţi-o dăm! 
Ne fii bucurie, 
Când azi noi serbăm! 
 
O zi de-ndurare 
Că-n lume-ai adus 
Copil prin născare 
Ce Tu l-ai promis! 
 
Născut din iubirea 
A doi ce-ai legat, 
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Ducând nemurirea 
Spre-un timp necotat 
 
Ascultă-ne-acuma, 
Când noi te rugăm, 
Şi dă Tu cununa 
De dragoste, vrem, 
 
Spre-această fetiţă 
Ce stă-acum în braţe, 
Spre mamă, spre tată, 
Ce-acum o răsfaţă! 
 
Îi dă bucuria  
Şi pacea ta azi, 
Îi fii alinare 
Când fi-va-n necaz! 
 
O creştere sfântă  
Să-i dai, Te rugăm, 
O binecuvântă, 
Aceasta-aşteptăm! 
 
Îi fii Tu alături 
De fiecare dată, 
Pe-ale vieţii cărări 
Arată-i calea dreaptă! 
 
Şi-acum de-ncheiere, 
Am vrea să rămâi 
Cu marea-ţi putere, 
În orice cămin. 
 
Bisericii scumpe 
Să-i dai, te rugăm, 
Mai multă unire! 
Iar noi… te-aşteptăm! 
 
Luptă 
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Te luptă, suflete, cu răul, 
Ce stă în cale-ţi ne-ncetat, 
Şi vezi să nu te-nghită hăul 
Unde Satan stă-ncoronat… 
 
Iar arma ce s-o ai în mână 

- Te-ndemn amice să o ai! -, 
      Să fie-o rugăciune clară, 

Prin ea tu pe Satana-l tai 
 
Să nu te-apuce somnul, frate, 
Pe calea strâmtă către cer 
De vrei să ai pe drum tu pace, 
Să-l ai pe El, Emanuel. 
 
Să te conducă-n lupta vieţii 
Şi zi de zi, şi pas de pas, 
S-ajungi în slava dimineţii 
Până la cel din urmă ceas. 
 
Ajută-ne, o, Domnul nostru, 
Ca-n lupta ce-o avem de dus 
În Tine să avem noi rostul, 
Iar în final, cu Tine, sus! 
 
Chemare 
 
Dragi creştini, ce-n astă seară 
Noi aici ne-am adunat, 
Dumnezeu vorbeşte iarăşi 
Prin Cuvântul său curat! 
 
Ne cheamă la pocăinţă, 
De păcat să ne lăsăm, 
Prin putere şi voinţă 
Viaţa Lui să o predăm! 
 
Şi din fii pierduţi ce fost-am 
Pe-al păcatului drumeag, 
Doamne, iată, coborât-am 
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Către Tine azi cu drag. 
 
Şi în ieslea umilinţei 
Cum Isus venit-a jos, 
Ne prosternem dar fiinţei 
Şi-i dăm viaţa cu folos. 
 
Fă-ne, Tu, copiii slavei 
De păcat să nu mai ştim, 
Să cunoaştem sensul slovei 
Din scripturi – şi să vorbim 
 
Mult mai mult, Isus, cu fapta 
Tuturor ce vor să ştie: 
Unde duce, care-i calea 
Spre în “sus”, spre veşnicie?! 
 
Calea? Dragii mei, să ştiţi, 
Către cerul sfânt, curat, 
E Isus, Omul vestit, 
Ce ne-a scăpat de păcat. 
 
Prin jertfirea-i de pe cruce 
Şi prin sângele vărsat, 
El la toţi viaţa-aduce, 
Viaţă veşnică ne-a dat. 
 
Glorioasa-i înviere  
Ce pe noi ne-a bucurat, 
Asta-i ce ne dă putere 
Că Isus a înviat! 
 
N-a rămas în groapa rece, 
După cum alţii-ar fi vrut, 
Ci-n putere şi tărie 
Moartea El a biruit! 
 
Şi-n speranţa că odată, 
După cum s-a dus la cer, 
Vom zbura cu El în slavă… 
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Asta, Doamne, noi o vrem. 
 
Să predăm viaţa toată 
Haideţi, dragii mei, acum 
Cerul fie casa voastră 
Dumnezeu – Tată divin! 
 
 
Deşărtăciune 
 
Totul e zadarnic, goană după vânt, 
Nu-i nimic statornic, nici măcar un gând, 
Viaţa ţi se pare fără nici un rost 
Mâine îţi dai seama că nu eşti ce-ai fost… 
 
Te-ai stresat degeaba să aduni mereu, 
Tot strângând avere, tot muncind din greu, 
Însă nu te duce prea departe gândul, 
S-ar putea ca mâine să-ţi înfunzi mormântul… 
 
În sfârşit, tu, cel ce te numeşti ţărână, 
Vremea te îndeamnă să te uiţi în urmă, 
Să-ţi dai bine seama cât de păcătos, 
Ce hain şi trufaş, mândru om ai fost… 
 
Fruntea ţi-o apleacă, acum te smereşte, 
Lui Isus de-a pururi viaţa-ţi dăruieşte, 
Celui ce-i Mesia, singurul ce poate 
A schimba viaţa, a călca pe moarte! 
 
Ca să vii la El azi nu-ţi trebuie-averi 
Inima să-i dărui, iertare să-i ceri 
Şi o viaţă nouă în schimb El îţi dă, 
Ca să poţi odată în cer să-i dai laudă. 
 
Rugăciune 
 
Către Tine, Doamne, ochii îmi îndrept, 
Căci eu sper în tine şi te-aştept 
Ca să vii pe nori cu slavă-mbrăcat 
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Să mă duci ca pe Ilie altădat’… 
 
Către cerul sfânt, unde Cristos 
Stă la masă cu cel credincios, 
Ce-a făcut aicea pe pământ 
Prin Cristos cu tatăl bunul legământ. 
 
Vreau să fiu răpit de Tine, o, Isus 
Şi să zbor cu tine tot mai sus, 
Către Cerul sfânt şi înstelat, 
Unde crezul meu a adăstat. 
 
Şi să spun adio! la pământ, 
Unde are diavolul cuvânt, 
Unde chinul şi durerea se unesc 
Şi pe om adesea vin şi-l biruiesc. 
 
Doamne, Tată, vin şi-ţi mulţumesc 
Căci m-ai scos de-aici şi te iubesc, 
Prin Cristos, prin Domnul am viaţă 
Într-o altă “lume”,-o nouă dimineaţă. 
 
Vino, Doamne, Tată, vin’cât mai curând 
Şi ne du prin Isus, îngerul Tău sfânt, 
Vie pân’atuncia altă-mpărăţie, 
După cum în ceruri, pe pământ să-mbie 
 
Pe oameni de-a pururi către cele sfinte, 
Să-nveţe pe cei răi din sfinte cuvinte, 
Să creadă în Tine, că Domnul Cristos 
A venit să ierte pe cel păcătos. 
 
Şi-n jertfa salvării să creadă din plin, 
Să creadă că Isus e Mielul divin, 
Căci sângele-a curs pe crucea-mpilării 
Să spele păcatul la fiii pierzării. 
 
Să nu fie unul să n-aibă iertare 
Şi să fie-n Tine preasfânta crezare! 
Ascultă-mi, o, Tată, a mea rugăciune 
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Şi Sfântul Tău Duh aş vrea să ne-ndrume 
 
Pe calea cea sfântă, spre cerul divin 
O, ia-ne cu tine, acol’ vrem să fim! 
O, vino, Isuse, o, vino degrabă 
Te-aşteaptă creştinii. O, vin’!, făr’ zăbavă. 
 
 
Ce pot  da Lui Isus? 
 
Ce pot da Lui Isus? 
Îi dau azi viaţa mea! 
Ce pot da Lui Isus? 
Îi dau şi inima! 
 
Puterea şi voinţa 
Acestea eu le dau, 
Silinţa şi putinţa 
Eu azi I le predau! 
 
Şi facerea de bine, 
Tot ce e bun şi sfânt, 
Trăirea în iubire 
Le dau Domnului Sfânt! 
 
Averea mea şi banii, 
Viaţa mea o dau, 
Nu las nimic eu lumii, 
Cu toate mă predau! 
 
În mâna tare-a-acestui  
Ce-i Sfânt şi Dumnezeu 
A Duhului şi-a Fiului, 
Aceasta doresc eu! 
 
Iar viaţa-mi peregrină 
Ce-ncepe aici, jos, 
O voi trăi-n lumină 
În Cer, lângă Cristos! 
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Uneşte-Te cu mine, 
Iubite frate, soră, 
Oricine-ai fi, oricine, 
Predă-te-n astă oră 
 
Lui Isus, Salvatorul, 
Căci viaţă El ne-a dat, 
El e Mântuitorul 
Cel Sfânt şi-Adevărat! 
 
Căci Lui I se cuvine 
Să ne predăm viaţa, 
El este Cel ce vine, 
Ce-aduce dimineaţa! 
 
O nouă dimineaţă 
A Învierii sfinte 
Şi într-o altă viaţă 
Şi… nu mai am cuvinte 
 
Să pot descrie ţara 
În care El ne-a duce, 
Unde-om cânta cântarea 
“Isus, iubit mi-Eşti mie” 
 
S-aducem laudă sfântă, 
Să-I dăm tot ce avem, 
Să-I dăm Lui ca ofrandă 
Al nostru gând şi crez! 
 
 
Minunat! 
 
Ce minune, ce splendoare, 
Este-n Tine, Dumnezeu! 
Câtă dragoste sub soare, 
Este-n Sfânt numele Tău! 
 
Bunătate, îndurare, 
Pace sfântă din belşug, 
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Şi jertfire, şi iertare 
Toate de la Domnul curg. 
 
Nu există-n astă lume 
Un loc bun şi mai frumos, 
Numai lângă Tine, Doamne, 
Şi la Crucea Lui Hristos! 
 
Să slăvească omenirea 
Numele Acelui Sfânt 
Şi să înălţăm cântarea 
Sfântă-n cer şi pe pământ. 
 
Binecuvintează, Doamne, 
Pe poporul Tău acum, 
Vino, ne călăuzeşte 
Sus spre cer, pe noul drum! 
 
Îndurare 

 
Dumnezeu e Bun şi Sfânt, 
Prin putere şi cuvânt, 
Nimeni nu e pe pământ 
Mai milos, curat şi blând. 
 
Pentru omul păcătos, 
Pentru cel necredincios, 
Dumnezeu, El, prin Cristos 
A venit aiciea jos. 
 
Pentru toţi El a venit, 
Nimeni nu-i deosebit, 
Însă trebuie-mplinit 
Sfânt cuvânt de Crist grăit 
 
Trebuie să crezi curat 
Că Isus a adăstat 
Raiul, Cerul a lăsat, 
Pentru tine s-a-ntâplat 
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Pentru tine El trăi, 
Pentru tine şi muri, 
Pentru tine-a treia zi 
Moartea El o birui. 
 
Şi se duse Sus, în Cer, 
Isus, El, Emanuel, 
Locul ca să-l ceară El 
Pentru tine, pentru-acel 
 
Care haina şi-a albit, 
Sufletul şi-a curăţit, 
Prin Isus ce-a fost jertfit, 
Sus, pe Cruce pironit. 
 
Dacă crezi cu-adevărat 
Pe Isus, tu eşti salvat! 
Şi vei fi încoronat 
Şi în slavă înălţat. 
 
Şi cu Tatăl împreună, 
Cu Isus apoi de mână, 
Vei trăi o viaţă bună, 
Toată numai în lumină. 
 
Iar acum de încheiere, 
Domnul Dumnezeu să deie 
Pace sfântă, bucurie 
Şi cu El… în veşnicie! 
 
 
Steaua Domnului 
 
Pe bolta cerului senin 
O stea a strălucit, 
Ce prevestea un Fiu divin, 
Din neam de regi, slăvit! 
 
Atunci când Isus  s-a născut, 
Prin strălucirea ei, 
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A făcut lumii cunoscut 
Că El e dintre zei. 
 
Şi cosmosul, ce răsuna 
De-al îngerilor cânt, 
Întregul tot îl adora 
Pe Fiul Celui Sfânt! 
 
Şi magi, păstori ce au zărit 
Pe cerul vremii Steaua 
Lui Dumnezeu au mulţumit 
Că s-a născut Mesia 
 
Căci Steaua i-a călăuzit 
Spre locul legendar, 
Unde-au găsit pruncul iubit, 
Plin de mister şi har. 
 
Şi dus-au daruri multe, multe, 
Atunci când I s-au închinat, 
Dar darul darurilor sfinte 
Ei dus-au sufletul curat. 
 
Şi să-mi închei ale mele versuri 
Doresc acum să vă îndemn, 
Gândiţi-vă la-acele vremuri, 
Ce-au fost speranţă şi credeu 
 
Şi-aduceţi inimile voastre 
Ca dar curat Lui Dumnezeu, 
Răsune cântece măiastre 
Spre-acel Isus, spre Empireu. 
 
An Nou 
 
A mai trecut încă un an 
Din viaţa noastră scurtă 
În care unicul balsam 
A fost la “Crucea Sfântă”. 
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Prea multe grijuri şi necazuri 
Pe mulţi în viaţă ne-au lovit, 
Puţine-s clipele de-extazuri 
Dar care iute au trecut 
 
De n-ar fi fost Acel ce poate 
Chiar clipa a opri din loc, 
Acel Isus ce ni-e de toate 
Am fi pierit în cruntul foc. 
 
El mângâiere şi-ajutor 
A fost la cei ce l-au cerut, 
Le-a fost şi scut, Mântuitor, 
La cei care L-au cunoscut. 
 
Noi nu ştim însă ce ne-aşteaptă 
În anu-n care am intrat, 
Dar de-om păşi pe calea dreaptă 
Cu-Acel Isus ce-a înviat 
 
Cu sigur greul ne va fi uşor, 
Iar încercările, doar trepte 
Ca să urcăm spre-un “foişor”, 
Fără dureri şi fără lupte 
 
Căci alt remediu pentru om 
Afară de Cristos nu e! 
El, Dumnezeu în chip de Om, 
E cheia vieţii veşnice! 
 
În El e infinitul necuprins, 
E începutul, e sfârşitul 
Mărire-i peste ceru-ntins 
Iar în final, El Preaiubitul! 
 
Cu tatăl şi cu Duhul Sfânt, 
Vom moşteni pe veci noi raiul 
Şi vom lăsa acest Pământ, 
Ne-om despărţi de mucegaiul 
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Care distruge, mecerează 
Chiar şi pe omul călător, 
Atunci când Domnul îi stopează 
Viaţa de cutezător. 
 
De-aceea tindem către ceruri, 
Unde e veşnică viaţa, 
Unde e Tatăl îndurării  
Unde Isus e dimineaţa! 
 
Veniţi, creştini, ca tot mai sus 
Să fie ţinta noastră, una! 
Să fim cu El, cu-un Domn’ Isus, 
Că ne va da la toţi “cununa”! 
 
Ajută-ne, o, Tatăl nostru, 
Ca an de an şi zi cu zi 
Să ne silim în a da rostul 
Vieţii spre în veşnicii 
 
Şi fii Tu binecuvântarea 
În anu-n care am intrat 
Şi fii Tu viaţa, şi-apoi calea 
Spre Raiul sfânt şi minunat! 
 
 
Favoare 
(cântare) 
 
Iubire, iubire, iubire, 
Cuvânt de miracol şi vis, 
Îl au în cuvânt şi-n simţire 
Cei doi ce un “DA!” azi şi-au spus. 
 
Cor 
 
Te bucură astăzi şi cântă, 
Că ai aşa domn minunat, 
Ce ţie El grija îţi poartă 
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Prin El ajutor ai aflat. 
 
Nu-i nimeni ca ei pe pământ  
Să fie în stare a spune 
Prin grai, prin privire, cuvânt 
Ce-nseamnă să dai fericire 
 
Cor 
 
E plină de farmec iubirea, 
Ce-n oameni Hristos a sădit, 
Şi mai mult în el şi în ea, 
Ce astăzi în El s-au unit. 
 
Cor 
 
Uneşte-i pe veci, o, Isuse, 
Ca-n viaţa ce-o au de trăit 
Ca far să te aibă pe Tine 
Şi-n fine, cu Tine-n zenit! 
 
 
De ziua nunţii voastre 

 
Dragi nuntaşi şi iubiţi miri, 
Scumpi prieteni, musafiri, 
Îmi permit să vă urez 
Bun venit! Şi vă-adresez 
 
Calde mulţumiri din suflet, 
Din al inimii drag sipet, 
C-aţi venit în ziua aceasta 
Ca să umpleţi cortu-acesta 
 
Să vă bucuraţi cu noi 
Să-i vedem pe-aceştia doi, 
Care astăzi se unesc 
Şi-n dragoste vieţuiesc. 
 
Fie ca unirea lor 
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Să dureze-un viitor 
Plin de-o fericire sfântă 
Precum nu se mai cuvântă. 
 
Credincioşi să-şi fie-ntruna, 
Să primească-n cer cununa 
Şi-amândoi, lui Dumnezeu 
Pentru a-i feri de rău. 
 
Dragă mire şi mireasă, 
Ce faceţi acum “o casă”, 
Noi din suflet vă dorim 
Flori pe cale, cer senin, 
 
Plini de vise să porniţi, 
De Domnul călăuziţi, 
Pe cărarea vieţii grea 
Nu-ncetaţi a vă ruga. 
 
Rugăciunea voastră fie 
Sinceră, cu bucurie, 
Adresată lui Cristos 
Care-i bun, sfânt şi milos. 
 
Tatăl sfânt să vă-ocrotească 
Până-n patria cerească, 
Acolo să ne-ntâlnim 
În “Noul Ierusalim”. 
 
Plini de-o bucurie adâncă 
Să cântăm la nunta sfântă, 
Nunta mirelui Isus, 
Ce va fi acolo, Sus… 
 
Vreau să fim şi noi Mireasă 
Ce-i curată şi aleasă 
De Cristos, iubitul mire, 
Care s-a jertfit pe cruce 
 
Şi salvarea ne-a adus 
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Slavă-Ţi fie –n veci, Isus! 
Fie Tatăl lăudat 
Că de noi s-a îndurat 
 
Har şi pace, te rugăm, 
Doamne, sfânt, Te invocăm, 
Să reverşi spre noi din plin 
Până la sfârşit. Amin. 
 
Eternitate 
 
E noapte, şi pace, şi linişte, 
Iar eu stau de veghe gândind, 
Mă uit pe fereastră cum ninge 
Şi sufletu-mi cântă zâmbind 
 
E iarnă din nou peste zare 
Şi totul e-n alb îmbrăcat, 
Aşa cum primăvara e-n floare, 
Căci totu-i frumoas şi curat… 
 
Mă-ntreb – şi-un fior mă-mpresoară  
La gândul eternei vieţi – 
De când,oare, şi-a câta oară 
Apar ierni şi dispar dimineţi? 
 
Ce germene este în astre, 
Ce poate să nască minuni? 
Aşa, precum florile-n glastre, 
Apar şi dispar alte lumi? 
 
E, totuşi, o forţă divină 
Ce Cosmosul-l ţine în mâini, 
Căci toate, precum o maşină, 
Respectă o lege – acea din vecii. 
 
Te bucură, suflet, şi cântă 
Atât cât mai eşti pe pământ 
Şi ochiul şi inima ţi-o desfată 
Căci, vai!, nimic nu va fi în mormânt! 
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Gândeşte-te, totuşi, amice 
La Cel ce conduce destinul, 
Căci El este totul în toate 
Prin El vom găsi infinitul… 
 
 
 
 
De ziua nunţii voastre 
 
De ziua nunţii voastre 
A înflorit zefirul 
Şi cântece măiastre 
Vă cântă-ntreg văzduhul. 
 
Se bucură naura, 
Ne bucurăm şi noi 
Căci, iată, creatura! 
Uniţi sunt amândoi! 
 
Porunca e-mplinită 
De oameni pe pământ 
Şi dragostea-i în faptă, 
Se leagă-n jurământ. 
 
Ei – una vor să fie 
În viaţă, pe pământ, 
Şi-ntreaga căsnicie 
Cu Dumnul Cel preasfânt. 
 
Iubiţi-vă de-a pururi 
În faptă, în cuvânt, 
Să nu aveţi prilejuri 
De certuri, vorbe-n vânt… 
 
Să fie casa voastră 
Un imn spre Dumnezeu, 
Ca floarea în fereastră 
Să străluciţi mereu! 
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Altar vă fie casa 
Şi-n rugăciuni fierbinţi 
Spre Domnul fie ţinta 
Şi fiţi amândoi sfinţi! 
 
Îi binecuvintează, 
Părinte preaiubit, 
Pe toţi ne cercetează 
Şi fii Tu proslăvit. 
                 Amin. 
 
Adu rod! 
 
Ni se spune că odat-a fost 
Un mare grădinar 
Ce-avusese-n a sa grădină 
Pomi cu roade, da-n zadar… 
 
Printre ei se-aflase unul, 
Care roade n-a adus, 
Şi când îl văzu stăpânul 
Să îl taie s-a decis 
 
Dară grădinaru-n grabă 
Alergă, dar nu în van, 
Poate va aduce roadă 
De-l va mai lăsa un an… 
 
Se-apucă atunci pe dată 
El de pom să se ocupe 
Şi cu greblă, şi cu sapă, 
Lucru-n grabă el începe. 
 
Şi gunoi la rădăcină 
Îi pune-acest grădinar 
Munca-i dărui izbândă, 
Rod dădu pomul precar. 
 
Şi salvat fu de tăiere 
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Pomul ce n-aduce rod, 
Căci prin muncă şi tărie 
A rodit ca orice pom. 
 
Pilda are-asemănare 
Cu-orice om de pe pământ, 
Care-n viaţa trecătoare 
Duce rod pentru cel sfânt… 
 
Dă-ţi silinţa, dragă prieten, 
Să aduci pentru Hristos 
Şi s-asculte-al meu îndemn 
Orice om ce-i păcătos! 
 
Şi-n cununa ce primi-vei 
De la Domnul Dumnezeu, 
Străluci-va şi temei 
Viaţa-ţi vei salva din greu. 
 
Fii tu pomul ce-n grădină 
Rod s-aduci tu însutit 
Şi în slava de lumină 
Sufletu-ţi va fi primit! 
 
Suferinţă 
 
Suferinţă, vorbă veche 
Apărută-o dat’cu omul, 
De când cu prima pereche 
Ce-a mâncat din zisul “Pomul…” 
 
Suferinţă nelipsită 
Din fiinţa muritoare, 
Vorba-n faptă dovedită 
’N viaţa noastră trecătoare 
 
Suferinţă încercată 
De-orice om de pe pământ, 
Ea fiind nemăsurată 
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Pân’ajungem în mormânt 
 
Încercarea suferinţei 
Biruinţa-aduce, roade, 
Atât în cele-ale credinţei, 
Cât şi-n cele trecătoare. 
 
Suferinţa, ea te face 
Mult mai bun şi mai curat, 
E starea prin care trece 
Orice om ce-i încercat 
 
Ea te-apropie mai tare 
De-al tău tată Dumnezeu, 
Când eşti rupt de remuşcare 
C-ai păcătuit mereu. 
 
Niciodată nu-ţi dai seama 
Cât eşti tu de trecător, 
Dacă n-ar fi suferinţa 
Pentru omul călător… 
 
Ea-ţi purifică viaţa, 
Starea sufletului tău, 
Şi-ţi arată ţie faţa, 
Viaţa ce-i la Dumnezeu! 
 
Pregăteşte-te, deci, frate, 
Soră, prieten drag şi scump, 
Să nu-ţi fie o cetate 
Suferinţa pe pământ. 
 
El e cel care te-ncearcă, 
Când tu suferi şi ofetezi, 
Cu păcatul tău se-ncarcă 
Dacă Lui te-ncredinţezi… 
 
Suferinţa pentru tine, 
Cel ce crezi în Dumnezeu, 
Este numai înspre bine 
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E cuprinsă-n planul Său 
 
Să te-aducă iar pe calea 
Bună-a Lui Isus Cristos, 
El să-ţi ia chinul şi jalea 
Fie-ţi jertfa-I cu folos! 
 
Şi nicicând pe marea vieţii 
’N suferinţă să nu cazi 
Şi … în ţara dimineţii 
Cu Isus fii în extaz… 
 
De nuntă 
 
Dragi nuntaşi, scumpi musafiri, 
Ce aici ne-am întrunit 
Să-i serbăm pe-aceşti doi miri 
Eu vă zic “Bine-aţi venit!” 
 
Fiţi voi plini de bucurie, 
Căci e zi prea importantă, 
Ziua de căsătorie 
Dintre un băiat şi-o fată. 
 
Astăzi cei doi se unesc 
Şi în nume, şi-n simţiri, 
Ei pe Domnul şi-l doresc 
Şi în viaţă, şi-n priviri. 
 
Vor ca-ntreaga lor viaţă 
Ce-or avea-o pe pământ, 
În unire s-o petreacă 
Până sus, în Cerul Sfânt! 
 
Să le spunem de-astă dată 
Din tot sufletul curat: 
Să aveţi “casă de piatră!”, 
Sufletu-n Domnul durat. 
 
Să vă binecuvinteze Tatăl  
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Nostru, care-i Dumnezeu, 
Viaţa fie fără pată 
’N El speranţă şi credeu. 
 
Să vă fie viaţa bună 
Şi de toate să aveţi, 
Inclusiv şi “vestea bună”  
Şi… cu Domnul vă duceţi! 
 
 
Omul – minunea lumii 
 
De mii şi mii de ani în lume 
Se nasc minuni ce nu le ştim, 
Dar o minune, cea mai mare, 
E omul, cel ce e stăpân 
 
Peste pământ şi ce-i pe el, 
După al Domnului cuvânt, 
Iar Dumnezeu puse în El 
Tot ce era mai bun, mai sfânt. 
 
Şi, iată, astăzi El şi Ea 
Sunt doi ca şi la început, 
Căci prin aceasta astăzi viaţa 
Continuă, prin acest prunc. 
 
E o minune pentru toţi 
Prin ce puteri miraculoase 
Ai apărut azi printre noi, 
Copile blând, ce stai în braţe 
 
La-a ta  măicuţă, care astăzi 
Cu lacrimi te-mbrăţişează, 
Tu stai cuminte şi aştepţi 
Ei te-au adus şi te învaţă 
Ca zi de zi şi pas cu pas 
Să nu te-ndepărtezi de casă! 
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O, fii ferice, mamă dragă, 
Că Domnul Sfânt te-a ajutat 
S-aduci pe lume o minune, 
Căci Domnul de voi s-a-ndurat 
 
Să fie pentru voi aceasta 
O sfântă-aducere aminte 
Şi-acest copil să fie “Cartea” 
În cari să scrieţi lucruri sfinte. 
 
În voi, acest copil să vadă 
Pe Dumnezeu şi al Său Fiu, 
Iar viaţa vă fie dovadă 
C-al vostru Dumnezeu e viu. 
 
Din cerul Tău acum, o, Tată, 
Spre-acest copil Tu să reverşi, 
Noi Te rugăm de astă dată, 
Tot ce-i mai bun în Univers 
 
Pe-ai lui părinţi, deopotrivă, 
Să-i binecuvintezi noi vrem, 
Cu copilaşul dimpreună 
Să-i iei în braţe, te rugăm 
 
Şi ia Tu grija de părinte, 
O, Tată bun şi sfânt din cer, 
Şi să ne-aduci mereu aminte 
Că suntem jos, iar Tu etern! 
 
Ajută-ne ca viaţa noastră 
În rânduială să o punem, 
Iar noi să fim a ta mireasă 
Acolo sus, în alt Eden! 
 
 
Dincolo de zare 
 
O lume mirifică ne-apare în zare, 
Mister şi-ntrebări ce mintea frământă, 
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O lume ce-i plină de farmec, splendoare, 
Să bucure omul şi viaţa-i făcută 
 
Căci nu poate omul în scurta lui viaţă 
Oricât s-ar trudi să înveăe, să ştie, 
Cum poate să fie din noapte iar dimineaţă, 
Să poată din moarte pe om să-l învie?! 
 
Ce forţă divină le ţine pe astre, 
Plutind fără preget prin Cosmos, 
Şi stelele ca păsări măiastre 
Să-şi cânte istoria-n patos?! 
 
 
Ce-aşteaptă, oare, dincolo de zare 
Pe-al omului suflet trecând? 
Cum are să fie după a morţii vale, 
Când sufletul zboară vibrând? 
 
Şi multe-ntrebări ne zbuciumă mintea 
Ce-i veşnic făcută să-ntrebe, 
Să ştie a vrea care-i calea, 
Să treacă dincolo de stele… 
 
Iubite prieten, ce-ntrebi, 
Răspuns vei afla la Cristos, 
Că El ştie-a rostului vremi 
Şi viaţa-a o trăi cu folos! 
 
Şi ai ca dovadă Scriptura, 
Cuvântul Sfânt din Dumnezeu, 
Vorbeşte apoi şi natura, 
Făcută la Cuvântul Său! 
 
Răspuns vei găsi tu la toate, 
Cerându-l cu credinţă vie, 
Căci numai Domnu-i Cel ce poate 
Şi numia El e temelie! 
 
Ascultă-ndemnul Lui Hristos, 
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Ce una e cu Dumnezeu, 
Cu Duhul Sfânt; şi cu folos 
Să-ţi fie-ncrederea în El! 
 
Şi-atunci aceea ce-i mirific, 
La ce răspuns tu nu găseşti, 
Nu vei mai fi tu omul mitic 
Ce ai trăit doar din poveşti… 
 
Şi prin credinţă-n Dumnezeu 
Să dai vieţii tale sens 
Şi-ntreg pământul, cerul său 
Al tău va fi, şi-un Univers 
 
De farmec, pace, voie bună  
Vom întâlni cu Domnul nostru 
Şi în acord, având cunună, 
Noi vom cânta cu Tatăl nostru. 
 
La cumpăna anilor 
 
A mai trecut un an din firul vieţii, 
Cu bucurii şi cu tristeţi 
Şi pentru fiecare-n parte 
E un bilanţ de-activităţi. 
 
Prin multe greutăţi şi grijuri 
Noi am trecut adeseori, 
Dar iată-ne ajunşi acuma 
În pragul marii sărbători 
 
Când anul vechi şi cu cel nou 
Se întâlnesc în miez de noapte, 
Dar nu vom şti noi nicidecum 
Ce-au aş spune când vorbesc în şoapte… 
 
Când unul l-altul îşi predau ştafeta, 
Ce de milenii se părândă pân-acum, 
Că numai anii ştiu ce-nseamnă viaţă, 
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Iar omul ce-a întâmpinat pe drum… 
 
Dar oare ce aduci cu tine, 
Tu, an ce ne păşeşti în prag, 
Aduci cu tine bucurie, 
Spernaţă, tot ce ne e drag?! 
 
Dar, nu, răspunsul nu-l vrem de la tine 
Ca să ni-l dai acum pe loc, 
Căci numai jale şi durere 
Noi am avea pân’ la soroc! 
 
Răspunsul să ni-l dai, Tu, Doamne, 
Ce Tată ne eşti tuturor, 
La vremea cuvenită, oare, 
Ce ne vei spune în pridvor? 
 
Lăsăm în voia milei Tale 
A noastră viaţă pe pământ, 
Să ne conduci pe fiecare 
De-acum şi până la mormânt. 
 
Şi-atunci n-avea-om grija zilei, 
Ce ne frământă pas cu pas, 
Ce-avea-vom numai grija “viei” 
Şi-a vieţii ce ne-a mai rămas. 
 
Noi Te slăvim, Preabunul nostru, 
Iubite Tată, Dumnezeu, 
Ajută cugetului nostru 
Să se încreadă-n harul Tău! 
 
Te vom cânta şi te-om slăvi, 
Domnul nostru preaiubit, 
Să dai Tu la fiecare 
Un An Nou şi fericit! 
 
Tranzit 
 
Deci, iată-ne ajunşi din nou 
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La trecerea înc-unui an, 
Noi îl vom pune-ntr-un cavou 
Că altul nou apare-n prag! 
 
Şi fără voie sau cu voie, 
Ori cu păreri de bine sau de rău, 
Ne-om aminti, an vechi, de tine, 
C-ai fost săpat în suflet, cu conţinutul tău… 
 
Şi-acum, că socotelile cu tine-am încheiat, 
Noi te lăsăm să pleci cu bine dintre noi, 
Adio-ţi spunem toţi, necontestat, 
Ne-om întâlni cu tine-n ziua de Apoi! 
 
Iar tu, An Nou, ce apari cu vioi, 
Ce ne vei spune la-nceput de drum? 
Că eşti aici şi că vei fi apoi, 
Asta o ştim cât pe pământ trăim! 
 
Însă  nu ştim ce-aduci cu tine, 
În viaţă ce ne mai rezervi? 
O să ne meargă mult mai bine? 
Sau şi mai rău, o să ne calci pe nervi? 
 
Noi nu vrem să ne punem rău cu tine 
Chiar de-nceput de îţi vorbim aşa! 
Dar ştii cum e omul? E fără de ruşine 
De-i dai un deget, îţi ia toată mâna… 
 
Degeaba ne-nţelegem noi cu tine 
Şi îţi promitem orişicâte-n stele, 
Căci ştii să-ţi ţii o juruinţă bine 
Şi ne răspunzi atâta doar: Tăcere! 
 
Tu ştii s-asculţi porunca minunată 
A Celui ce e veşnic Dumnezeu, 
Ce-n mila Lui nemăsurată 
Voieşte-a ne feri de rău. 
 
Că nu-i de noi a şti soroace  
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Şi vremuri ce s-ar împlini, 
Căci, vai!, de noi le-am şti ’nainte 
Am vrea mai bine a muri! 
 
Şi-am fi pierduţi pe veşnicie, 
Fără putinţă de-mpăcare, 
Fără-a cunoaşte “apa vie”, 
Aceea ce ne dă salvare… 
 
Oricum, că nu le ştim pe toate 
E mult mai bine pentru noi, 
Să ştim atâta doar – ’nainte! 
Cu Domnul, pentru Domnul şi-amândoi. 
 
La Tatăl, bunul nostru Dumnezeu, 
Eu vreau să-ajung, dar voi, iubiţii mei? 
N-aveţi vreun gând mai bun? Aşa cred eu! 
Să fiţi la suflet gingaşi porumbei… 
 
Şi împreună toţi spre “Casa Sfântă”, 
Prin bucurii şi întristări, 
S-avem cu toţi aceeaşi ţintă: 
Acolo sus, mai sus de zări! 
 
Iar fiecare an ce trece 
Mai cu folos să îl trăim, 
S-aducem numai alinare 
La sufletul ce-i peregrin… 
 
Prin viaţa noastră ce-o trăim 
Pe mulţi la Domnul să-i chemăm, 
Într-asta noi să ne silim, 
Ca toţi în ceruri să cinăm! 
 
Samson şi Dallila 
 
Mai demult, în străvechi timpuri, 
A trăit un om cu vază, 
El avuse mari necazuri 
Cu-o femeie filistină. 
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Samson este omul care 
A avut putere multă, 
Iar Dallila e femeia 
Cu păr lung şi mintea scurtă. 
 
Cu putere,-ndemănare, 
Ajutat de Dumnezeu, 
Samson n-are-asemănare, 
Fiind mai tare ca un leu. 
 
Filisteni ucise-o mie 
Cu o falcă de măgar 
Şi să-mi spuneţi mie cine 
Mai avuse-aşa un dar? 
 
Toate bune pân’ aicea, 
Dragii mei ascultători, 
Însă iată-apare Eva, 
Când o vezi, te trec fiori. 
 
Şi cu nume de Dallila 
Îl subjugă pe Samson, 
Până când îi face voia 
Şi-a-ajuns din om neom. 
 
Căci şireată şi parşivă, 
Cum să-l vândă? – se gândea 
Şi prin fapta sa mârşavă 
Singură-şi scrie osânda! 
 
Iar Samson îşi pierde ochii 
Libertatea scumpă, dragă, 
Iar Dallila-mbracă rochii 
Negândind că nu-i de şagă. 
 
Dar  veţi spune: ce-i cu asta? 
Căci femeia-i tot femeie, 
Dar nu v-aş dori năpasta 
Lui Samson; nimeni n-o ieie… 
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Voi aceia care astăzi 
Viaţa vreţi să vi-o uniţi, 
Să vă fie-nvăţătură 
Pe pământ cât voi trăiţi! 
 
Nici tu Samson, nici Dallila… 
Să cântaţi la unison 
Nu vă fure cu vrăjeala 
Cel ce cântă la “trombon”. 
 
Tu, ce de-astăzi eşti femeie, 
Nu-ncerca să afli “Taine”, 
Fii supusă-n toate cele 
Fără a “gusta” tu palma 
 
La bărbat, căci el e capul 
Şi să nu-l compari cu Samson, 
Nu la toţi le pui totanul 
Ca să-i legi cu funi de naylon… 
 
Şi pentru nimic în lume 
Să nu-ţi vinzi al tău bărbat, 
Câte-n lună şi în stele-ţi 
Vor promite ne-ncetat 
 
Ci iubiţi-vă de-a pururi, 
Pe pământ cât veţi trăi, 
Şi pe fericite plaiuri 
Voi cu Domnul veţi pluti. 
  Amin 
 
 
 
Sfinţii de azi 
 
Vreau să pun azi o-ntrebare 
Vouă, dragi fraţi şi surori, 
Azi în zi de sărbătoare 
Sfinţi mai sunt? sau prin “scrisori” 
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Ce le-avem în Sfânta Carte 
Precum Petru sau Pavel, 
Sau să mergem mai departe, 
Un Ilie, -un Daniel! 
 
Oare-n zilele de-acuma 
Să mai fie vreun om sfânt, 
Care nu l-atrage “huma”, 
Sfânt, cu gândul la pământ? 
 
Poate nu-mi veţi da dreptate 
De voi face să gândiţi, 
Dar de lumea ne atrage 
Suntem sfinţi … din cei “vopsiţi”. 
 
Când n-avem în gândul nostru 
Ţinta, care-i Dumnezeu, 
Vai, zadarnic ni-e folosul 
Ce-l avem din “drumul greu”… 
 
Dacă mintea noastră toată 
Nu se-ndreaptă spre în sus, 
Spre acea stea-nsingurată, 
Care-i Mirele Isus, 
 
Dacă-n viaţa noastră scurtă 
Dragostea nu va trona, 
Iar iubirea nu frământă 
Traiul fiecăruia, 
 
Cred atunci – şi-mi daţi dreptate – 
Sfinţi nicând n-or exista, 
Doar prin vorbe şi nu fapte 
Viaţa noastră-o va nega! 
 
Da, Isus Hristos e-acela 
Ce ne-a dat acest drept sfânt, 
Tot El ne va da cununa 
De-om fi sfinţi pe-acest pământ. 
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Dar, de ne-om gândi oleacă 
L’ăst cuvânt miraculos, 
Un mare risc ne aşteaptă 
Şi nu ne-a fi de folos… 
 
Că e greu, să recunoaştem, 
Să trăim ca nişte sfinţi, 
Dară cât putem noi facem?! 
Fi-vom noi de El iubiţi? 
 
C-astfel noi riscăm cununa 
Pregătită de Isus 
Sfinţilor pe totdeauna 
Ce-o va da-o acolo sus! 
 
Haideţi, dar, să ne dăm seama 
De-adevărul sfânt, curat, 
Sfinţi au fost, dar, vai!, acuma 
Oamenii s-au alterat! 
 
Sfinţi! Mă faceţi să zâmbesc, 
Poate mă veţi osândi. 
Cum pot astfel să gândesc 
Cel care m-am pocăit? 
 
Prea bine,-i democraţie 
Pot gândi orice, oricum, 
Se impune-acea condiţie 
Ori să tac, ori să n-o spun? 
 
Dară, iată că am spus-o 
Iară de mi-ţi osândi, 
Eu vă rog voi dovediţi-o, 
Voi fiţi sfinţi în orice zi! 
 
 
E-o minune 
 
Ce taină  cuprinde al zorilor astru? 
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Răspunde de poţi! 
Ce număr de stele pe cerul albastru 
 Străluce în nopţi? 
 
În toamna ce-apare din nou printre noi, 
 Cine se află? 
În galbenul frunzelor ce cad în zăvoi 
 Şi-n vântul ce suflă?! 
 
Când roadele coapte se-adună-n hambar, 
 Prin munca noastră 
Şi-n binecuvântarea primită în dar 
 În casa terestră. 
 
Se află vreunul din noi să răspundă 
 La întrebare? 
L-această fiinţă ce-i veşnic flămândă 
 De învăţare? 
 
Care-i secretul de anii ne zboară 
 Ca gândul? 
E vreunul  din noi să gândească 
 Răspunsul? 
 
Vei spune, iubite prieten, că nu este 
 Vreun om pământean 
Aceste secrete să afle; 
 Dar nu-s vorbe-n van? 
 
E, totuşi, o sursă-n această putere 
 Ce lumea-o uimeşte 
Şi-acesta e Domnul ce-i plin de mistere 
 La El te gândeşte! 
 
În tot ce e stabil şi-n ce-i trecător, 
 În toate se află, 
În tot ce făcut e sau e cântător 
 Pe “Planeta Albastră”. 
 
Mişcarea şi pulsul a tot ce există 
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 Dumnezeu se numeşte, 
Precum la maşina ce-aleargă pe pistă, 
 Motorul ei este! 
 
Încearcă în viaţă la El să gândeşti, 
 Tu, om trecător, 
De-ţi sprijini viaţa pe El nu greşeşti 
 Pe viitor! 
 
A vieţii mistere tu le vei afla 
 În Dumnezeu 
Şi El e acela ce ce pace-ţi va da 
 În sufletul tău! 
 
Şi-o viaţa stabilă-ţi va da, 
 Prin Isus, 
În ceruri, în Patria sa, 
 Colo sus! 
 
Ajută, te rog, o, Tată din cer, 
 Necredinţei, 
Dezleagă a vieţii răspuns şi mister 
 Tu fiinţei! 
 
Ce om l-ai numit pe pământ 
 Să gândească, 
A face cu Tine un sfânt legământ 
 Spre casa cerească. 
 
 
Timpul 
 
Ca om ce trăiesc pe pământ 
M-am decis să cunosc multe taine, 
Precum cea a mult discutatului timp 
Ce legat e de noi prin multe liane. 
 
Încercat-am să aflu de unde începe 
Şi care-i puterea ce-l ţine în frâu 
Şi-n sensul acesta am vrut să urc trepte 
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Dar, vai!, cum să calc eu pe trepte-ntr-un râu? 
 
Că-n loc s-avansez în taina cunoaşterii, 
Mai adânc m-afundam în ocean! 
Căci timpu-i din zodia naşterii, 
De-atunci de când Dumnezeu l-a făcut pe Adam. 
 
Că-n zile şi nopţi l-a-mpărţit Dumnezeu, 
Când El a zidit lumea-aceasta, 
Dar, zisu-mi-am eu, s-o-ncerc şi pe asta! 
Şi iată, gânditu-m-am eu cam aşa: 
 
Timpul se măsoară-n secunde, 
Secundele-n minute se adună, 
Iar minutele-n ore febrile 
Şi orele-n zile pe Terra bătrână! 
 
Din zile, în număr de şapte, 
De-aduni vei găsi-o săptămână, 
Prin patru de-acestea legate 
Sfârşi-vei să ai cam o lună! 
 
Pe luni le-adunăm în trimestre, 
Cam patru de-aceste-ntr-un an, 
Iar anii-n decenii funeste 
Se-ngroapă-ntr-un secol “baban”… 
 
Şi zece de-acestea la-olaltă 
Mileniu se face-adunat 
Şi iată-ne ajunşi deodată 
Că timpul e nemăsurat! 
 
C-a existat odată cu Lumina, 
Ce-a luminat pe-acest pământ, 
Din infinit îşi are seva 
Şi infinitul ie-n mormânt! 
 
Dar omului de pe pământ 
La ce îi foloseşte timpul? 
De când se naşte, la mormânt 



 88

O, cum îşi spune El Cuvântul! 
 
Cum folosim noi timpu-acesta 
Ce-i cu zgrârcenie-mpărţit? 
Şi dacă-l pierdem, pierdem sanşa 
Aceea de-al fi folosit! 
 
Cu fiecare an ce trece din viaţa 
A mea, a ta, a fiecărui  suflet 
Din zi în zi-i tot mai aproape 
Sfârşitul omului în umblet. 
 
Şi-ajungi la urmă să-ţi dai seama 
Că timpu-a trecut în zadar, 
Pe zi ce trece-apare iarna, 
Tu n-ai nici lemne, n-ai nici jar… 
 
Amice, până nu-i târziu 
Gândeşte, deci, la timpul tău 
Şi fii tu bunul vistiriu 
Ce ştie-a se feri de rău! 
 
Şi-atenţie, alege drumul 
Ce merge-n sus la Dumnezeu, 
Şi fie El îndrumătorul 
Şi rege sufletului tău! 
 
Iar astăzi, când dispare-un an 
Şi-un altul nou bate-n fereastră, 
Să nu ne pierdem timpu-n van, 
Căci Domnul vine, e la uşă! 
 
Şi-a împăcării clipă sfântă, 
Cu Domnul nostru Dumnezeu, 
Va fi oricând binevenită 
Dar orice lucru-n timpul său… 
 
E iarăşi toamnă 
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E toamnă din nou peste sat, 
Iar păsările din crâng au plecat 
Şi frunza din pomi a căzut, 
Iar timpul ce iute-a trecut! 
 
E tristă natura şi plânsă, 
Căci ea este iarăşi învinsă 
De-a timpului treacăt în zbor, 
Că totul e-aici călător. 
 
Iar ploaia începe să cearnă 
Încet, monoton să aştearnă 
Un plictis pe-a vieţii noian 
Şi-aşa se întâmplă în fiecare an. 
 
Cărarea prin crâng e pustie, 
Pădurea la cântec nu-mbie, 
C-ai ei locatari au plecat 
Zburând, ciripind peste sat. 
 
Spre Ţara lui Soare Răsare 
Se-ndreaptă înalt peste zare, 
Iar la-anul din nou o să vie 
S-aducă din nou bucurie! 
 
Şi-aşa se părândă viaţa, 
Ca nopţii din nou dimineaţa, 
Că ce-a fost din nou o să fie 
Şi ce-i mort din nou o să-nvie… 
 
Tu, omule, ce încă trăieşti, 
Încearcă de viaţă să te foloseşti 
Şi fă-o uşoară de îi cu putinţă 
Se cere la-aceasta puţină-iscusinţă!… 
 
Admiră, iubeşte frumosul 
Şi trage din viaţă folosul, 
Spre binele tău eu îţi spun, 
Şi fii fericit pe-al tău drum. 
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O, fă din viaţa ta scop 
A te opri când apare un “stop”, 
Accidente în viaţă să n-ai 
Cu nimeni de poţi să n-ai bai… 
 
Trăieşte-ţi viaţa din plin 
Şi dulce să faci din pelin, 
Căci bine din bine găseşti, 
Viaţa de ştii s-o trăieşti. 
 
C-atunci tu, prieten, să ştii 
De trecerea timpului tu te-i sfii, 
La numărul zilelor tale 
Nu te vei mai gândi pe-a ta cale. 
 
Primăvară, vară, toamnă, iarnă… 
Anotimpurile vin şi pleacă, 
Însă ce rămâne neschimbat 
Este Dumnezeu ce le-a creat. 
 
Ce toate le ţine în mână 
Să n-ai tu grija zilei de mâine 
Şi-acuma, o frate şi soră, 
Gândeşte pe zi doar o oră! 
 
La toamna vieţii ce vine 
Cum va fi ea pentru tine? 
Avut-ai tu primăvară şi vară, 
Timp să îţi faci “toamna”-uşoară? 
 
Să n-ai grija iernii ce vine 
Când greul veni-va spre tine? 
A sufletului haină să-mbraci 
Ţi-ai dat tu silinţa s-o faci? 
 
Aleargă la Isus să-ţi deie 
O haină-a-mpăcării cu sine 
Ca frică de moarte să n-ai 
Să ai sigurnaţa de Rai! 
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Să ai veşnicia cu Domnul, 
Cu-acela ce fosta El “Omul” 
Ce viaţa şi-a dat pentru tine, 
Te-a scos din păcat şi ruşine. 
 
O, fie-ţi mărire şi slavă 
Că n-ai stat o clipă-n zăbavă, 
Că Tu mântuire să dai 
Pe oameni să-i duci Tu în Rai! 
 
O, Doamne, Tu, Tată din cer, 
Ascultă-ţi copiii când cer 
Şi dă-ne putere din plin 
În veci pentru Tine să fim! 
 
O poveste minunată 
 
Din noianul de-amintiri, 
Ce adesea mă frământă, 
Ce le am din povestiri 
Citite din “Cartea Sfântă” 
 
E şi una cu-n copilaş, 
Copilaş cum n-a fost altul, 
La chip tare drăgălaş, 
La suflet precum smaraldul. 
 
Spune-se în povestire 
Că născutu-s-a-ntr-un staul, 
Că-n casa de poposire 
Nu-l primise Betleemul. 
 
Iar originea-i divină 
Pare-mi-se, spune Cartea, 
Şi era din cer misivă 
Că el birui-va moartea! 
 
Ca părinţi i-avea pe Iosif, 
Pe Maria preacurată, 
Şi-al Lui nume era Isus 
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Nume sfânt, fără de pată. 
 
Multe lucruri minunate 
Se tot povestesc de El, 
Toate-s din cele-nsemnate 
Cum c-ar fi şi un Sfânt Miel 
 
Eu n-am vrut să dau crezare 
La-nceput când am citit, 
Însă prin multă lecturare 
La sfârşit m-am dumirit. 
 
Pus-am cumpăna gândirii 
Ca să judece-adevărul, 
De priveam prin prisma firii 
Eu nu dezlegam misterul… 
 
Şi zis-am atunci în mine: 
Doamne, cum e cu putinţă? 
Fă-mă să mă-ncred în Tine 
Şi să capăt cunoştinţă! 
 
Cum din prunc micuţ şi blând 
În Miel de jertfă se preschimbă? 
Iar de-i Fiul Celui Sfânt 
Cum s-ajungă la osândă? 
 
Mai târziu, ştiţi dinainte, 
După ce crescu Isus,  
Făcu fapte dovedite 
Că era venit de Sus. 
 
Şi că scopul pentru care 
Domnul jos a coborât 
Era … reabilitare 
Pentru orice om căzut. 
 
C-am murit prin ne-ascultare 
De porunca Celui Sfânt, 
Răi fiind de la născare 
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Şi-am stricat şi-acest pământ! 
 
Şi-a jurat atuncia – Moarte! 
În dreptate-ai Dumnezeu 
Şi şi-a zis: “Cum de se poate? 
Pe om l-am făcut doar EU! 
 
Cine-a semănat sămânţa  
Zavistiei între noi 
Şi călcatu-Mi-a porunca 
Prin perechea celor doi?” 
 
Şi căzu pe gânduri Tatăl 
Să găsească pe mişel 
Şi-aminti apoi de Diavol 
“Nimeni nu-i parşiv ca el!” 
 
El ştiuse stratagema 
Când şi unde să lovească 
Şi-a lovit chiar în cununa 
Tatălui, dumnezeiască! 
 
Că un mare înger fuse 
Sus în cer, la Dumnezeu, 
Însă dorul de mărire 
L-a-alungat din tronul său. 
 
Ca revanşă pentru-aceasta 
Diavolul s-a răzbunat, 
I-a luat omului şansa 
De-a trăi fără păcat. 
 
S-a decis atunci în sine 
Tatăl nostru Dumnezeu, 
Să ne scape  de ruşine 
Dându-ni-l pe Fiul Său. 
 
Luptă cu cel rău să ducă, 
Până sus la Golgota, 
Scopul Lui era să-nvingă 
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Înapoi să nu mai dea! 
 
Câştigat-a biruinţa 
Domnul nost’Isus Cristos 
Şi salvatu-ne-a fiinţa 
Din adâncul mocirlos. 
 
E-o poveste adevărată 
Viaţa lui Isus Cristos 
Şi prin fapte dovedită 
Oamenilor cu folos. 
 
Eu vă rog acum din suflet 
S-amintiţi cu drag de ea 
La copii din primul umblet, 
La bătrâni cu păr de nea. 
 
De-ncheiere am speranţa 
Că preabunul Dumnezeu, 
El ne va tăia “chitanţa” 
Că-i plătit păcatul greu! 
 
Şi-astăzi, când avem serbarea 
Naşterii acelui Sfânt, 
Să-i cinstim aniversarea 
Printr-un drag şi sincer cânt! 
 
Amintiri despre viitor 
 
Suntem în plină iarnă-acum 
Şi-i frig, zăpadă mare, 
Şi-n suflet e tristeţe, fum, 
Cum n-are-asemănare! 
 
Fără speranţă-n viitor, 
Care se-arată sumbru, 
Aşa e omul călător 
Iar cântecu-i lugubru… 
 
Răsun-a vaier prin văzduh 
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Şi zboară-n cete corbii, 
Fiori ne trec prin corp şi duh 
Şi-n vis se-arată ciolcii 
 
Căci mari dureri se pregătesc 
Şi chin de nedescris 
Pentru aceia ce hulesc 
Azi numele lui Crist! 
 
Dar şi mai crunt vor suferi 
Cei ce se zic creştini, 
Mai mult, mai aspru vor plăti 
Cununa Lui de spini! 
 
Iar ce-i mai dureros şi jalnic 
E că acei care cunosc 
Scriptura, care e un sfetnic, 
Ei o trăiesc taman pe dos 
 
Şi-n loc să-şi iubească fraţii, 
După cum Cartea îi îndeamnă, 
Se dau chiar de ceasul morţii 
Să-i vază cu picioru-n groapă! 
 
De ură-s plini şi vanitate, 
De mândri, nici să nu vorbim!, 
De le vorbeşti de-egalitate 
Te muşcă precum un rechin 
 
Cu colţi de fiară te sfâşie, 
Iar de te pot, te fac bucăţi, 
De-ai fi lovit cu grea urgie 
Ai mai avea prejudecăţi… 
 
Dar când din cel ce se numeşte 
Că-i frate-al tău, că e creştin, 
Asemeni faptă se-mplineşte 
Atunci se cheamă că-i creştin! 
 
Vai, se-mplineşte azi Scriptura 
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Şi după cum s-a proorocit, 
Dar se numeşte creatura  
Prin care trebui-a fi-mplinit 
 
De ce să fiu ori eu, ori tu 
Oiţa neagră şi pătată? 
Să nu-mplinesc nici eu, nici tu 
Osânda cea grea, meritată… 
 
Da, trebuie să se-mplinească 
Urgiile ce-s scrise-n ea, 
Dar lasă, lasă să plătească 
Pe Diavolul şi lumea rea! 
 
Iar noi să împlinim Scriptura 
În fapte bune pregătiţi, 
C-apoi să fim pe totdeauna, 
Cu Domnul Isus mântuiţi! 
 
Eşti gata? 
 
Eşti gata să zbori cu Isus 
Dacă azi vine Domnul de sus? 
Vei fi tu în stare? Ce ai tu de spus, 
O, suflet, ce-n lume de rău eşti răpus? 
 
Verifică-ţi viaţa, creştine iubit, 
Că Domnul pe cruce pentru tine-a murit 
Şi Isus veni-va pe nori proslăvit 
Şi plata-ţi va da-o precum ai muncit. 
 
Te lasă de lume şi vino la Domnul, 
Căci El este Omul ce dat-a obolul 
Păcatului cel greu El frântu-i-a zborul 
Şi astfel de moarte scăpat-a poporul. 
 
Îl laudă şi-i cântă, o, suflete drag, 
Îi spune durerea plângând tu în prag 
Şi-aşteaptă-L pe Domnul pe-al vieţii drumeag 
Şi astfel tu fi-vei cu Mirele drag. 
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Cum este viaţa? 
 
Ce tristă e viaţa 
Şi cât amar e-n ea, 
Trăieşti fără speranţă 
De-a fi ceva în ea. 
 
E-atâta-ntunecime 
Şi-o beznă-atât de grea, 
Că om pe om în noapte 
A-l omorî ar vrea… 
 
De ce e oare viaţa 
Atâta de amară? 
De ce în rău şi-n hule 
Tu, omule, trăieşti?! 
 
Te-ntrebi mereu pe tine, 
Un bulgăre de tină, 
Şi cauţi adevărul 
În hău fără lumină. 
 
De ce te baţi cu pumnul 
În piept hotărâtor 
Zicându-ţi: “Eu sunt omul 
Al lumii creator!”? 
 
Când tu nu eşti în stare 
Pe frate a-l iubi 
Şi strigi în gura mare 
Eu mă numesc creştin! 
 
De ce? De ce eşti oare 
Atâta de hain, 
Trăieşti în ne-ascultare 
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Iar viaţa-ţi e un chin? 
 
Tu n-ai nici o credinţă 
Într-Unul Dumnezeu, 
Când umbli pe-orice cale 
La frate-a-i face rău! 
 
Deschideţi acum ochii 
Tu, om de pe pământ, 
Că mai există-n ceruri 
Un Dumnezeu preasfânt! 
 
Va da la fiecare 
Aşa cum a lucrat, 
Răsplata va fi mare 
Dacă-ai trăit curat! 
 
Dar celor răi, El, Domnul, 
Le va închide gura, 
Ca leilor din groapă, 
Cum zice şi Scriptura. 
 
Deci fii atent acuma, 
Iubit ascultător, 
Tu vei primi cununa 
De-L ai Mântuitor! 
 
Ziua bucuriei 
(cântare) 
 
Sărbătoare minunată 
Astăzi nouă ni se-arată, 
Zi de mare bucurie 
Când serbăm o cununie. 
 
Cor 
Binecuvintează, Doamne, 
Pe cei doi ce se unesc 
Şi le dă multă răbdare 
În căminul pământesc. 
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Este rodul dragostei, 
Ce îi leagă pe-aceşti doi, 
Vor să fie împreună 
Pân’ la cea din urmă oră! 
 
Şi-n iubire să trăiască 
Pe Dumnezeu să-L slăvească, 
Prin vorbire şi purtare, 
Într-o sfântă ascultare 
 
Veniţi toţi ca să cântăm, 
Pe Dumnezeu s-adorăm, 
Că-i un Tată minunat, 
Ce de grijă ne-a purtat 
 
Şi-ajutor la fiecare 
El ne-a dat după-ndurare, 
Fie-I numele slăvit, 
Căci pe noi El ne-a iubit! 
 
Cor I+II 
 
Binecuvintează, Doamne, 
Pe cei doi ce se unesc 
Şi le dă multă răbdare 
În căminul pământesc. 
 
Leagă-i, Doamne,-n jurământ 
Cât vor trăi pe pământ 
Şi-apoi sus, în Slava Ta, 
Să-ţi fim toţi, Isus, Mireasa! 
 
Favoare 
 
Iubire, iubire, iubire, 
Cuvânt de miracol şi vis, 
Îl au în cuvânt şi-n simţire 
Cei doi ce un “Da!” azi şi-au spus. 
 



 100 

Cor 
Te bucură astăzi şi cântă 
Că ai aşa Domn minunat, 
Ce ţie El grija îţi poartă, 
Prin El ajutor ai aflat! 
 
Nu-i nimeni ca El pe pământ 
Să fie în stare-a vă spune 
Prin grai, prin privire, prin cânt, 
Ce-nseamnă să ai fericire. 
 
E plină de farmec iubirea 
Ce-n oameni Cristos a sădit 
Şi mai mult în El şi în Ea 
Ce astăzi în El s-au unit 
 
Uneşte-i pe veci o, Isuse, 
Ca-n Ca-n viaţa ce-o au de trăit 
Ca “far” să te aibă pe Tine 
Şi-n fine, cu tine-n zenit! 
 
 
Nesiguranţă 
 
O stare de cumpănă 
Îmi tulbură gândul, 
Iar sufletul deapănă 
În viaţă trecutul. 
 
Mă chinuie starea 
De nesiguranţă, 
Mă zguduie marea 
În slaba mea barcă. 
 
Şi-mi pun întrebarea 
Ce am de făcut? 
Oh!, unde-i salvarea  
La un om ce-i pierdut? 
 
Ce grea e viaţa 
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Pe-al nostru pământ 
Şi neagră e noaptea 
Căci cel rău l-a frânt!… 
 
Ajută-ne, Doamne, 
Să nu disperez 
Cu-ncredere-n Tine, 
Aşa să lucrez! 
 
Să nu ştiu ce-i frica, 
Când trec prin necaz, 
Să-nving eu ispita 
Pe-al vieţii macaz! 
 
Şi fă s-am speranţa 
În ziua de-apoi, 
Să am biruinţa 
Când trec prin nevoi! 
 
Şi du-mă cu Tine 
În Raiul ceresc 
Şi numai spre bine, 
Oh!, fă-mă să cresc! 
 
Mulţumire 
 
O, Doamne,-aici ne-am adunat 
Din multe părţi acum, 
În casa Ta ce Tu ne-ai dat 
Ca noi să-ţi mulţumim 
 
Pentru puterea ce-am avut 
Şi Harul minunat, 
Căci fiecare ce-am putut 
Toţi Ţie-au închinat 
 
Prin muncă, bani şi timp jertfit 
Creştinii-au înţeles, 
Nu-i altul mod de construit 
Şi la liman nu ies 
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Decât cu trudă şi sudoare 
Şi-n unitate sfântă 
Aşa-am ajuns c-astă lucrare 
Să fie terminată. 
 
E minunat acest locaş 
Priviţi-l toţi acum! 
Pentru creştini e un sălaş 
Dar, se va face  scrum… 
 
Ce va rămâne-atunci din el 
Când Domnul va veni? 
Oare-l vom duce sus în cer? 
Nu! Aici va-ncremeni! 
 
Iubiţii mei ascultători 
Ce-aici voi aţi venit, 
Voi ştiţi ce e nemuritor? 
E sufletul iubit! 
 
Pentru acesta Dumnezeu 
S-a coborât din cer 
Prin Isus, scumpul Fiu al Său, 
Şi-a dat viaţa El 
 
Nu pentru lucruri pieritoare 
Ce-n veci rămân aici, 
Nici pentru viaţa trecătoare 
Ce nu-i decât chirpici! 
 
Amice, care-i viaţa ta? 
Răspundeţi ţie însuţi 
De vine Domnul, cum vei sta 
În Ziua Judecăţii? 
 
Degeaba ’nalţi biserici, catedrale, 
Dacă în suflet pizmă, ură ai, 
Degeaba-n buze cânt şi osanale, 
Prin asta, sigur, nu-i ajunge-n rai! 
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Dacă orgoliul, trufia, 
Te stăpânesc neîncetat, 
Şi egoismul, şi furia 
Te stăpânesc – e un păcat! 
 
Şi dacă tu nu eşti în stare 
Aproapele să îl iubeşti, 
Îţi spun acuma, frăţioare, 
De iad tu să te pregăteşti! 
 
Sau cum poţi spune tu, creştine, 
Că n-am dreptate, că eu mint, 
Că eu pe Domnul, ştii prea bine, 
Îl laud, mă rog şi Lui mă-nchin! 
 
De vrei să dovedeşti, amice, 
Că tu pe Domnul îl iubeşti, 
Iubeşte-mă-atunci şi pe mine 
Prin fapte să mi-o dovedeşti! 
 
Aşa ne vrea, pe toţi prieteni 
Şi fraţi ai lui Isus Cristos, 
Un Dumnezeu ce nu prin galbeni 
Se poate câştiga frumos… 
 
Prin pocăinţă şi-ascultare 
Şi-ncredere deplină-n El 
Ş-apoi va da la fiecare 
Viaţă cu Emanuel. 
 
Căci numai când iubeşti, creştine, 
Prin fapte, nu prin vorbe-n vânt, 
Nu te vei face de ruşine, 
Când Domnul vine judecând! 
 
Te cercetez acum, prieten, 
Ce astăzi eşti în Casa Lui, 
Ascultă dar al meu îndemn, 
Predăţi viaţa Domnului! 
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Că numa-atunci tot lucrul tău 
Valoare sfântă va avea, 
Când ai pe Tatăl, Domnul Tău, 
Ce-o viaţă-n ceruri îţi va da. 
 
Şi vreau acum de încheiere 
Să-l rog pe Bunul Dumnezeu, 
La toţi El să vă dea putere 
Şi toţi să fiţi în Raiul Său! 
 
Iar tu locaş de-nchinăciune 
Să fii de-acum ne-ncăpător, 
Şi fii o binecuvântare 
Pentru-orişice ascultător! 
 
Şi toţi câţi vor intra în tine 
Să iasă toţi cu suflet viu 
Şi-aducem slavă pentru Tine 
La Tatăl, Duhul, Sfântul Fiu! 
 
(scrisă  pentru deschiderea Bisericii Baptiste din Marca în 31 mai 1992) 
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