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Nota autorului

Ioan Teodor Găvriluţ s-a născut la 21.XI 1954  în localitatea 
Marca, judeţul Sălaj, într-o familie de creştini baptişti – Teodor şi 
Florica, părinţii, Ana şi Florica, surori; cei 3 fraţi au fost crescuţi  în 
spiritul respectului faţã de Dumnezeu. 

Primele poezii le-a adresat “unei fete frumoase”, îndrăgostit fiind 
în acea perioadă ca orice tânăr – dar creştin. Cu timpul, cunoscându-L 
pe Dumnezeu, a scris poezii închinate lui Dumnezeu –Sfintei Treimi 
– poezii cu caracter religios, inspirate din viaţa familiei creştine sau 
din viaţa bisericii lui Cristos, poezii care îndeamnă la meditaţie, la 
credinţa şi speranţa nu într-o viaţă efemeră, ci întruna statornică şi 
veşnică, împreună cu Cristos în slava cerească.

A încercat – ceea ce înseamnă că nu întotdeauna a reuşit - ca 
prin aceste versuri să îl facă pe cel ce le va citi să se gândească la trei 
coordonate principale ale vieţii în univers: la creator – Dumnezeu, 
la creatură –  om şi la creaţie – adică, univers, unde sălăşluieşte şi 
“pământul”, încercând să stârnească interesul cititorului la măreţia şi 
splendoarea a tot ceea ce ne înconjoară, ca oamenii să-şi dea seama 
că ceea ce contează mai mult în viaţa noastră ca pământeni nu este 
averea, banii, ci ceea ce rămâne în urma noastră pe pământ; ceea 
ce faci pentru suflet cu aceea te duci şi dincolo. Contează relaţia 
sufletului cu Dumnezeu,  şi dacă hrăneşti numai trupul “va putrezi”, 
iar dacă citeşti, studiezi, în primul rând cuvântul lui Dumnezeu, vei 
hrăni “sufletul”, ceea ce va trăi veşnic cu Dumnezeu. Citiţi aceste cărţi 
şi vă veţi convinge de un adevăr de necontestat.

Debutul. Primul volum de Poezii creştine a apărut în 2003, iar lan-
sarea de carte a fost făcută la 23 octombrie 2003 în căminul cultural 
al satului, unde au participat elevii, profesorii şi conducerea satului; 
elevii şi corul copiilor creştini baptişti şi ortodocşi, sub îndrumarea 
sorei Dana Faina, a doamnei Ana Maria Silaghi, au făcut un recital 
de poezie şi cântare creştină – cu acordul directorului şcolii, Pavel 
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Crişan, şi aşa cum specifica doamna Ileana Petrean-Păuşan, editorul 
şi coordonatorul acestor volume de poezii, „un adevărat ecumenism 
şi act de cultură”, unde împreună cu câţiva invitaţi din biserică şi 
fratele păstor Teofil Tripon, care a început cu rugăciune şi a sfârşit 
cu rugăciune; frumoşi, îmbrăcaţi în alb–negru, ortodocşi, baptişti ori 
de alte religii, au adus rugăciuni şi cântece de slavă divinităţii printr-o 
inspirată selecţie din cartea “Poezii creştine”, „valoroasă prin mesajul 
etic şi biblic”. (Ziarul “Graiul Sălajului” – 28.oct.2003). Apariţia volu-
mului I de poezii creştine a fost semnalată în 2 ziare judeţene “Graiul 
Sălajului” şi “Jurnalul Sălajului” – cu specificarea: “Un poet creştin 
baptist – membru al bisericii creştine baptiste Marca”.

Apariţia vol. II de “Poezii creştine”, Ed.   Silvania, 2005, a fost 
menţionată în ziarul judeţean “Graiul Sălajului” din 27 aprilie 2005.

Articole din activitatea fratelui Ionică au mai apărut în revista de 
cultură, culte şi patrimoniu „SILVANIA”nr. 3 şi 4 din (7-8) decembrie 
2003.

Numele fratelui apare şi în cartea “Oameni de seamă ai Sălajului” 
vol. I, Zalău 2004. Fratele Ionică nu face această prezentare pentru 
a se omagia pe el, ci pentru a se închina lui Dumnezeu şi a mulţimi 
Lui pentru ceea ce este el.

Mulţumeşte pe această cale Domnului, bisericii şi sponsorilor 
– Simuţ Mihăiţă Alexandru, Simuţ Paula  - vol I şi Faina Ducu şi Zah 
Adrian vol. II, iar vol. III familia Pătălău Stelian, din Marca.

 
 

 
 

�
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Povestea unei vieţi triste

M-am născut într-o familie de oameni muncitori, niciodată 
înstăriţi dar niciodată în lipsuri, într-o perioadă când lumea începea 
să se refacă şi să simtă pe pielea ei perioada reconstruirii ţării, după 
dezastrul celui de-al 2-lea război mondial.

Tatăl meu lucra „zilier” (muncitor cu ziua) la reconstruirea căii 
ferate din zona noastră sau ca legător de saci la batoză. O muncă pe 
cât de grea, pe atât de prost plãtitã, trãind cu hranã rece, mâncând 
pe apucate, pentru a ne putea asigura cât de cât traiul în familie,        
de-a putea întreţine „cinci guri”, să nu simţim lipsa măcar a celor mai 
importante alimente.

A lucrat apoi ca miner la Voivozi, unde naveta zilnic sau de 2 ori 
pe sãptãmânã din Marca.

Mama - Florica – era preocupată cu noi, copiii şi gospodăria şi ce 
a mai dat Domnul pe lângă casă, ducând şi ea greul familiei, mereu 
cu grija bărbatului plecat de acasă. În această perioadă a anului 
1954, în  21 noiembrie, am apărut eu! Ioan Teodor Găvriluţ. A fost 
o perioadă destul de critică pentru mine şi pentru familie, tatăl fiind 
plecat, am rămas numai cu mama, care după ce m-am născut eu a 
suferit împreună cu noi asprimea gerului din toamna şi iarna anului 
1954-1955. Într-o casă neterminată, unde sufla vântul pe sub straşină 
şi prin locul grinzilor şi oricât se străduia mama să întreţină focul tot 
se strecura frigul în casă. Pe lângă toate astea am avut norocul ca 
la naşterea mea să asiste o “moaşă” – Măriuţa Iulii – fiindcă atunci 
nu existau maternităţi şi femeile năşteau acasă, asistate de “moaşe”. 
Am avut nefericita ocazie să o am pe ea ca lăuză, adică o ajuta pe 
mama să mă îmbăieze, să mă schimbe – până s-a mai însănătoşit ea 
– după cum povestea mama mea. Într-o zi ce-i “tună” prin cap scum-
pei de lehuzea  - mă scoate din apa fierbinte şi mă ţine gol puşcă în 
aerul răcoros din cameră – pasămite spre “călirea organismului” dar 
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s-a dovedit a fi o “decălire” şi de aici va începe povestea unei vieţi 
prea triste; vorba vorbei din bătrâni “ce ţi-e scris în frunte ţi-e pus”. 
Plăpând şi firav cum eram, m-am răcit şi îmbolnăvit de stomac în aşa 
măsură că mi-au trebuit mulţi ani să mă refac - ceea ce m-a costat 
prea scump referitor la viaţa ce urma de acum încolo; cum medi-
camente nu prea erau, eram tratat cu resturi de injecţii – în special 
streptomicină – rămase de la alţii – atât în spital, cât şi acasă. Acasă 
primeam îngrijiri de la o fostă asistentă medicală – Paulina Puian – ce 
merită cinstirea şi recunoştinţa mea, chiar dacă a plecat “dincolo”; la 
fel şi mamei mele, care a stat la căpătâiul meu zile şi nopţi, înălţând 
rugăciuni lui Dumnezeu pentru a-mi reda sănătatea, iar ceea ce sunt 
astăzi sunt în primul rând datorită bunătăţii Domnului şi apoi a lor. 
Boala care m-a lovit de mic mi-a tulburat creşterea fizică mult timp 
după aceea. Fiind mult “slăbit” eram predispus la orice vânt rău – să 
mă îmbolnăvesc. Ajungând într-un timp aşa de bolnav, întrebau veci-
nii dimineaţa: “N-a murit încă? Mai bine ar muri” sau “numai gaci 
(izmene) nu-i vei face tu lui…”. Lovituri de cuţit în inima bietei mele 
mame, care plângea şi se ruga Domnului pentru mine, ca Dumnezeu 
să aibă milă de mine şi de ea… Şi iată-mă astăzi! Ca să vezi până 
unde duce vrerea şi gura lumii – “dar voia Domnului nu e voia omu-
lui..” Parcă de atunci au început problemele în viaţa mea şi încă de 
atunci parcã eram o piedicã în calea oamenilor; crescând încet, cu 
probleme, am reuşit să ies în lume, mai întâi în lumea celor mici – de 
la grădiniţă –, apoi la şcoala unde au apărut şi primele neplăceri; ca 
orice copil şi eu eram obişnuit cu libertatea; nu mi-a plăcut la început 
la şcoală, fugeam de la şcoală “să mănânc fasole” sau mă jucam în 
praful drumului, de unde mama mã lua de mâini, mã aducea acasã 
şi-mi dădea să mănânc, apoi, cu Ionel fuguţa la şcoală, unde doamna 
învăţătoare Balotă mă suduia şi mă urechea bine…După ce m-am 
obişnuit cu “mediul” au venit şi necazurile, fiind cel mai mic, au 
început copiii mai mari cu glumele şi loviturile pe care le înduram 
cu stoicism plângând, neputându-mă răzbuna; azi aşa, mâine tot aşa 
– până la terminarea şcolii generale.

La suferinţele fizice şi psihice de la şcoală se mai adaugă şi cele 
de conştiinţă, fiindcă trecând anii am început să mă gândesc şi eu 
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la câte ceva, întrebându-mă de ce trebuie eu să îndur toate aceste 
lucruri? Răspunsul aveam să-l aflu mult mai târziu. La multe trau-
matisme fizice şi psihice s-au mai adăugat îmbolnăvirile dese şi multe 
alte suferinţe, care n-ar încape în multe rânduri să le scriu.

După terminarea şcolii generale din sat, au urmat cursurile 
Liceului de cultură generală “Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei, 
unde alte inconvenienţe m-au lovit: navetam zilnic 25 km dus-întors 
– Porţi-Şimleu – cu trenul, iar pe jos 6 km Marca-Porţi.

La şcoală, având de-a face de acum cu elevi mai mari, erau şi 
injuriile şi suferinţele pe măsura vârstei. Toate m-au lovit, lăsând 
de acum urme adânci în sufletul meu, fiindcă am început să privesc 
altfel lucrurile; ba, mai mult, au început discuţiile şi cu profesorii, 
datorită crezului şi cultului “baptist”, la care aparţineam – şi aparţin 
şi acum. Cult şi credinţă la care am aderat şi eu, după o “logică bine 
cristalizată”, când am început să dau un nou sens vieţii mele spiri-
tuale şi când o serie de întrebări şi-au găsit răspunsul prin credinţa în 
Isus Cristos – ca fiu de Dumnezeu şi mântuitor personal al sufletului 
meu – ce va duce pe parcursul vieţii mele la încheierea unui legământ 
în faţa oamenilor şi a lui Dumnezeu – prin botezul cu apa – în anul 
1973 , la 25 august. Ca o „pată” din viaţa de licean este aceea de 
a fi suferit şi aici mai multe ofense şi lovituri de la profesori decât 
la şcoala generală, adunând la activ un bogat bagaj de suferinţe, 
ducând la nesuportarea lor pe parcursul vieţii, făcându-mă de multe 
ori să-mi ies din fire. Pentru a-mi putea câştiga existenţa printr-o 
viaţă şi muncă cinstită, am învăţat şi 2 meserii: operator chimist şi 
rectificator – “dacă nu curge – picură” – în speranţa îmbunătăţirii 
traiului şi vieţii, dar problemele s-au înmulţit şi mi mult. Aici „dau” 
şi colegii – „dau” şi şefii – pentru că cel oropsit suferă întotdeauna; 
posturile mai bune erau ocupate de cei “cu bani” mulţi; nu poţi face 
un cadou “şefului”, nu eşti bine văzut; nu te lasă să trăieşti, fiind tot 
mutat de la un loc de muncă la altul. Tu, cel ce citeşti aceste rân-
duri, pune-te în situaţia mea: cum te-ai fi simţit să fi fost sau să fii în 
situaţia descrisă, în situaţia celui ce scrie aceste rânduri?

La serviciu probleme, în viaţa de zi cu zi, alte probleme, în soci-
etate alte greutăţi – nu mai ştii de multe ori ce să faci. Îţi vine să fugi 
de lume, să te ascunzi de toţi şi de toate.
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Apoi… ca tot omul – a venit şi pentru mine vremea împlinirii 
pe plan conjugal, căsătorindu-mă cu soţia Doina – în 1983, 14 mai,  
zi de frumoasă amintire. Şi de aici încolo necazurile s-au sporit mai 
mult, dar  le-am împărţit – în trei. Eu – Dumnezeu – şi soţia. Şi 
chiar de-au venit probleme şi greutăţi în viaţă, am plâns şi ne-am 
rugat Domnului împreună  şi toate greutăţile le-am dus şi le ducem 
împreună, până când vom trece dincolo – unde suferinţele de-o clipă  
din această viaţă nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. 
Şi ele vor fi doar amintiri… a ceea ce a fost… căci toate probleme 
mele de pe pământ au fost o încercare a credinţei, o “pregătire” 
pentru un viitor cu Dumnezeu în slavă. Dau slavă Tatălui, Fiului şi 
Duhului Sfânt pentru viaţa mea – pentru cei dragi ai mei din familie 
–, cât şi pentru biserica Domnului unde am crescut, trăit şi trăiesc în 
prezent. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie revărsată din plin peste 
casa mea – a celor dragi – peste biserica  Baptistă Marca – peste satul 
Marca şi peste ţara noastră şi peste toţi cei ce-o iubesc.

Ioan Teodor GĂVRILUŢ
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Final

De-oi muri mi-or duce trupul
Sufletul l-a duce Domnul
Trupul l-or pune-n pământ
Sufletul la Domnul Sfânt

Trupu-a putrezi-în groapă
Sufletul meu va da laudă
Cã de chin eu am scãpat
Laudă-I fie ne-ncetat

Voi pleca, cu ce-am făcut
Domnului cum m-am dădut
Nimeni n-a putea s-ajute
Sufletul meu după moarte

Plata eu o voi primi
După cum eu m-am silit
Să lucrez, să lupt, să rabd
Pentru-al Domnului Sfânt steag!

De-am luptat şi am învins,
Prin sfânt sângele lui Cristos
Viaţă veşnic-oi avea
Colo sus, în slava sa.

Eu mă rog lui Dumnezeu
Putere să-mi dea mereu
Să mă rog să Îl slăvesc
Şi în Rai să mă trezesc.
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Domnul este Tatăl meu
(pe	melodia	cântării	Iisus	cheamă	pe	copii)

Vreau să fiu al Domnului
Vreau să fiu copilul Lui
Numai lui să Îi slujesc
Pe El să Îl preamăresc

Cor:		 Domnul	e	tatăl	meu
		 Dumnezeu,	Dumnezeu,	
		 Domnul	e	tatăl	meu
		 Cu	El	voi	fi	eu.

Să trăiesc, să fiu curat
Cu haină albă-mbrăcat
Viaţa-n El să o trăiesc
Prin “Mielul Dumnezeiesc”

Căci El milă a avut
Pentru mine-un fiu pierdut
De mine cum s-a-ndurat
Viaţă veşnică mi-a dat

Vorba-n faptă să-mplinesc
Asta e tot ce-mi doresc
Ş-apoi plată voi primi
Colo sus, în veşnicii

Haideţi toţi, fraţi şi surori,
S-avem numai sărbători
Să cântăm neîncetat
Fie Domnul lãudat
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A fi înţelept!

Nu oricine vrea în viaţă
Reuşeşte-n orice lucru.
Num-acela ce învaţă
Din scriptură! Ia exemplu!

“Din proverbe” să citească
Ce-s izvor de-nţelepciune
Cum prin domnul sã trãiascã
Să o ştie orişicine

Num-acolo el găsi-va
Sfaturi de trăire bună
Prin Isus Cristos “Misiva”
Tatãlui spre calea sfântã.

Acolo este puterea
De-a învinge orice ispită
Dar la om îi dete vrerea
S-o aleagă – s-o respingă!?

Mi se cere-nţelepciune
Însă nu de aceea, lumească,
Trãire în curãţie
O viaţă “Dumnezeiască”!

Ce alegi, iubite frate,
Soră scumpă în Cristos?!
Alegi tu “înţelepciune”
S-o aplici tu cu folos?!

Să trăieşti în viaţa-aceasta
Ca un fiu de Dumnezeu
Sau îţi zici “treacă şi asta”
Trăiesc viaţa “cum vreau eu”?!
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Ia aminte, drag prieten,
Prietenă ce-asculţi “cuvântul”,
Să primeşti azi, te îndemn,
Sfat, îndemn, doar de la Domnul.

Înţelept vei şti atuncea
Să trăieşti sfânt şi curat
În El îţi va fi nădejdea
Dacă-n El te-ai ancorat.

Cere-acum “înţelepciunea”
Ce a fost de la-nceput
De la tatăl ce-i în ceruri
Şi-i trăi ca “Nou născut”

Înţelept - în daruri!

Când ai în viaţa aceasta
Comori şi bogăţie
Nu zice: „Toate-acestea
Sunt datorită mie!”

Nimic nu e al nostru
Din ce-avem pe pământ 
Nimic nu-şi are rostul
Fãrã de Tatãl sfânt

Ce-avem e milă pură
Ce-o are, către noi
Un tată  ce se-ndură!
Că în toate e cu noi!
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Se cere-nţelepciune
Să le chivernisim
Să facem numai bine
În toate să gândim.

Să nu stricăm pământul
Şi să-l lucrăm din zori
În el e zăcământul
Dă hrană şi comori!

Iar pâinea “lenevirii”
Să n-o mâncăm nicicum
Nici foamea-mbogăţirii
Să n-o avem pe drum.

În toate, cumpătare!
Să ne rugăm, să ştim
Că Domnu-i îndurare
Şi toate din El vin.

Să dăm din munca noastră
Celor săraci şi “goi”
Avea-vom în cer “casă”!
De-om face asta noi

Aşa ne-ndeamnă Domnul!
De vrem să Îl iubim.
“Iubeşte întâi omul”!
Aşa noi Îl cinstim.

Se cere chibzuinţă
În toate ce avem,
Se cere pocăinţă
În suflete s-o vrem.
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Aşa noi plată mare
O vom primi-o când
Cel plin de îndurare
Va reveni-n curând.

Să ducă-n cerul slavei
Pe toţi aleşii lui
Şi oda bucuriei
Vom da-o Domnului!

Copilărie fericită într-o lume 
mai sigură?!

Mai sumbru-apare viitorul.
Mai sigur nicicând nu va fi!
Că lumea îşi culege rodul
A ce a fost, mai este şi va fi.

E rea desigur lumea şi haină!
N-a ascultat nicicând de Dumnezeu
De-aceia a-mbrăcat aurie haină
Şi s-a făcut pe sine Zeu!

Copilărie fără Isus nu există
De vrem mai sigură a fi
Să creştem pruncii nu după “revistă”
Ci îndemnându-i Biblia-a citi.

Căci siguranţă-n lume nici când nu-i
Când lumea îl refuză pe Isus.
De vrei s-o ai – să fii al Lui! –
Deviza ta – să mergi în sus!!



19

Numai aşa familii împreună
În lume siguranţă vor avea
Părinţi, copii, cu toţii îşi dau mâna
Iar scopul – fie voia Sa!

Tu lume sigurã pe tine
Te mai gândeşti vreodat’ la Dumnezeu?
De tu o faci – desigur va fi bine
Iară de nu – te-aşteaptă chinul greu.

Soluţia-i – la cruce şi la Isus!
El mântuirea sufletului tău.
El e salvarea ce te duce sus.
El siguranţa-n bine şi la greu.

Vă-ndemn cu dragoste o, dragi părinţi,
Să fiţi exemplu bun pentru copii
De vreţi să vă numească Domnul Sfinţi
Şi ei să vă aducă bucurii.

Aşa va fi şi lumea mai departe
Mai sigură-n credinţa-n Dumnezeu.
Precum copiii - voi veţi creşte
Ei vă vor sprijini la greu.

Să ne rugăm cu toţi la Cel ce poate
Mai sigură, mai bună şi mai sfântă
În lumea care-i plină de păcate
S-o cureţe, s-aducă pacea-i blândă!
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Nestatornicie

E o himeră trăirea aici pe pământ
Petrecută-n durere şi chin
Nimic nu-i statornic, nici clipă, nici gând
Ci… toate se duc ca un fum!

Te-treabă o clipă, prietene scump,
De unde ai venit? Unde te duci?
Ce aşteaptă la capătul scurtului drum?
Pământul-n pământ ei îl pun.

Dar sufletul? Sufletul tău?
Ce va fi cu el de-ai muri?
Partea aceia, ce-i din Dumnezeu!
Oh, prietene, cui i-ai slujit?!

Căci Domnul ţi-a cere, ca seamă să dai
De tot ce aici ai trãit.
Ce vei răspunde atuncia? Oh, vai!
Ce vei avea de grăit?

Ce viaţă-ai trăit tu aici pe pământ?
Te-ntreabă atât cât eşti viu!
Făcut-ai cu El legământ?
Să fii tu al cerului fiu?!

Trezeşte-te-acum din visare,
Prietene, om călător!
Te aşteaptă în cer-veşnicie
Să ai spre aceasta un dor!

Grăbeşte, de vino la cruce,
La Domnul Isus iertător!
Primi-vei iertare şi pace
Şi fi-vei cu El trăitor.
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Ascultă-mi îndemnul, grăbeşte-acum!
Cât viaţă îţi dă Dumnezeu
Opreşte o clipă din scurtul tău drum
Şi spune cu mine – vreau cu Tatăl meu.

Adevăr

În zbuciumarea mea pe-acest pământ
M-am decis să cunosc multe taine.
Dar am văzut că până la mormânt
Omul n-apucă să afle prea multe.

Fiindcă lăsat-a Dumnezeu pe om
Să-ntrebe, să lupte, să caute
Pentru c-atunci… când a mâncat din pom
El a-nceput să vadă mai departe.

Călcând porunca ce-i fu dată
“Să nu mănânci”… “Că vei muri”!
Mai curios fu omul-şi se-ntreabă
Cu adevărat-oare aşa va fi?!

Aşa precum Adam odinioară
Mă-ntreb şi eu – de ce-i aşa?
De ce e viaţa-atâta de amară?!
Iar bucurii – sunt numai câteva!

Care-i secretul, care-i rostul
Vieţii mele pe pământ?!
Şi l-am găsit: ştiţi care-i sensul?
Să merg în cer, la Tatăl sfânt!



22

C-aicea toate-s trecătoare
Şi totu-i goană după vânt!
Aicea lumea-i muritoare
Acolo-i viaţă – totu-i sfânt!

Eu vreau acolo! – Tu vrei asta?
Unde nu-s lacrimi şi nu-i chin!
Şi ştii spre-acolo care-i calea?
E jertfa lui Isus Divin.

Unde nu-s semne de-ntrebare
Ci-i adevăr – şi-l vei privi
În măreţie şi-n splendoare
Unde Cristos te va iubi.

Ăsta-i misterul, ăsta-i rostul
Vieţii noastre pe pământ
E pregătire pentru timpul
Ce-l vom petrece cu Cel Sfânt

Se cere-ncredere, speranţă
Să ai aicea jos cât stai
Să crezi în Tatăl, Fiul, Duhul
Numai aşa tu poţi ajunge-n rai!
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Încotro?!

Iubiţi fraţi şi dragi surori
Prieteni şi ascultători
Stăm puţin şi judecăm
Încotro ne îndreptăm?!

Ca biserică iubită
Ce-i de Domnul mântuită
Viaţa cum ni o trăim
Pe cine mai mult iubim?

Căci Isus ne cheamă iară
A suta-a mia oară
Ne cheamă la pocăinţă
Viaţă sfântă-n umilinţă.

S-o trăim mai cu folos 
S-o trăim pentru Cristos
El e acela ce-a murit
Pentru noi a pătimit.

Cã de nu era Cristos
Noi eram fără folos
Cu Satan cel pervertit
Ce de “sus” a fost zvârlit

În adânc şi pe pământ
Pân’ veni-va Cel ce-i sfânt!
Tatăl îl va nimici
Cu toţi cei ce-i sunt amici

Ca sã nu mai facã rãu
Să-nşele poporul său.
El va curăţa pământul
Cu puterea-i şi cu focul.
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Iar pe aceia ce-au slujit
Dumnezeului iubit
Tatăl îi va duce-n rai
Unde-s îngeri sus pe plai.

Să-I slujeasc-o veşnicie
În cântec şi bucurie!!
Lăudându-L ne-ncetat
Că de ei s-a îndurat.

Unde vrei, frate şi soră?
Te întreb în astă oră
Ce iubeşti mai mult acuma
Pe Isus? Sau pe mamona?

Cum trăieşti viaţa, creştine,
În păcat sau rugăciune?
Eşti legat tu de pământ,
Sau te-ndrepţi spre cerul sfânt?

Ce ai ales de astă dată?
Ori vrei moarte, ori vrei viaţă?
Ai tot dreptul să alegi!
Pe Cristos poţi să-l renegi.

Îns-atunci vei regreta
Şi-n zadar ţi-ai dus viaţa
Eşti pierdut pe totdeauna
Şi-ai pierdut şi-n cer cununa!!

Leagă-te de Dumnezeu
Ascultã îndemnul meu
Viaţă tu vei câştiga
Şi aici, şi-n slava Sa
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Dă-ne, Doamne, acum putere
Să dorim noi a ta vrere
Pe tine să te iubim
Cu tine în veci să fim.

Deşertăciune

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, tu să-nfunzi mormântul.

În sfârşit tu, cel ce te numeşti ţărână,
Vremea te îndeamnă să te uiţi în urmă
Să-ţi dai seama bine cât de păcătos
Ce hain şi trufaş, mândru om ai fost!

Fruntea ţi-o apleacă, acum te smereşte,
Lui Isus de pururi, viaţa-ţi dăruieşte.
Celui ce-i Mesia, singurul ce poate
A schimba viaţa şi-a călca pe moarte.

Ca să vii la el, nu-ţi trebuie averi
Inima să-I dărui, iertare să-I ceri
Vei vedea că viaţă nouă el îţi dă
Şi cu el în slavă, vei cânta tu laudă.
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Mort sunt faţã de pãcat
Prin Hristos cel înviat
El pe mine m-a salvat
Fie el glorificat.

Chiar de-am fost eu păcătos
Şi la suflet om hidos
Fost-a El acel Hristos
Iară moartea-i cu folos.

Pentru-al meu suflet pierdut
Ce-n păcat a fost căzut
Raiul fosta-n veci pierdut
Dar Dumnezeu m-a văzut!

Slavă glorie din plin
Celui ce e sfânt. Amin.
Până-n sfânt Ierusalim
Cu Isus noi vrem să fim.
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Înălţarea lui Isus

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

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

Căci te-ai dus la Tatăl unde
Locul să ni-l pregăteşti
Să ne duci apoi cu Tine
Sus, în glorii dulci, cereşti!

Şi aştepţi tu ziua-n care
Să te-ntorci iar pe pământ,
Şi în cântec de-adorare
Să-ţi răpeşti mireasa, când –

O Isuse! Fi-vei mare,
Drept, în judecata ta!
Şi vei da la fiecare
Plata după munca sa!

Oh! Ajută-ne o, Doamne,
Pregătiţi să fim din plin
Să ne duci atunci cu tine
În “noul Ierusalim”

Amin
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Naşterea Domnului

De două mii de ani, noi tot serbăm
A Domnului Isus venire pe pământ
Ca prunc în iesle noi îl acceptãm
Şi doar atât îi dăm Lui,  Celui Sfânt?!

O lume-ntreagă-L cântă doar din gură
Reclame, Moş Crăciun de orice fel,
Amestecă serbarea cu cea mai neagră zgură
Dar pe mântuitorul Îl uită în eter

Mâncare, băutură, huzur şi voie bună
Aceasta e viaţa, trăieşte-ţi-o creştine!
De ce să n-ai tu parte aicea de „cunună”
Căci dincolo n-ai ştire de va fi rău, sau bine?

Aşa sărbătoreşte o lume-ntreagă ziua 
De îndurare sfântã a Tatãlui din cer
Se pierde-n amintire esenţa şi dorinţa 
Salvării omenirii – căci timpu-i efemer.

Mă-ntreb, te-ntreb acum, prietene şi frate,
Tu cum serbezi minunea venirii lui Isus?
Ţi-ai curăţit viaţa şi inima şi toate
Să-l poţi primi la tine pe Cel venit de sus?

Îşi are rostul sacru ca Fiu de Dumnezeu
În viaţa ta creştine, salvarea din păcat?
Sau mai consideri încă c-a fost un mare zeu
Şi viaţa-ţi pământeană aici s-a terminat?
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Degeaba-atunci credinţa, de formă o avem
Şi an de an venirea la noi aniversăm.
Degeaba-s toate, toate din câte pregătim
Căci n-au nici o valoare – şi-n suflet e pustiu.

Să ne schimbăm viaţa! Aceasta e cerinţa.
În umilire sfântă noi să ne dăm silinţa
Să credem cu tărie că Isus e-mpărat
Că a venit din ceruri să ierte al nost’ păcat

Să-i dăm apoi cinstirea şi lauda cuvenită
C-o merită de-a pururi şi e bine venită
Şi-o veşnică slăvire să-i dăm Celui de Sus
S-o spunem cu tărie:  Azi s-a născut Isus.

Amin
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Isus vindecătorul

Într-o zi de sărbătoare
Isus, fiu de Dumnezeu,
Adunând mulţimea mare
S-asculte cuvântul său,

Făptuieşte o minune
Chiar în ziua de sabat
Lângă zisa scăldătoare
Ce Betesda s-a chemat.

Un bolnav zăcând văzut-a
Pe-al lui pat de suferinţă
Şi ştiindu-i lui dorinţa
Către el Isus se-ndreaptă.

Nu-l aruncă-n scăldătoare,
Cum era de aşteptat,
Ci îi pune-o întrebare:
Vrei tu să fii vindecat?!

Doamne - i-a răspuns bolnavul -
E dorinţa-mi arzătoare!
N-am găsi însă nici unul
Să m-arunce-n scăldătoare!

Nu-i nevoie-a face asta!
I-a răspuns învăţătorul,
Facă-se după credinţa-n
Cel ce e vindecătorul.

Şi pe dată acela care
Poate boli a vindeca
Porunceşte vindecare:
Mută-ţi patul! Şi-i umbla!
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Bucuros fără pereche
Cel bolnav sări în sus
Nu ştia pesemne – veste! – 
C-acela era Isus.

După ce-L găsi în templu
Preamărind pe Dumnezeu,
Isus îi răspunde simplu:
De-astăzi tu eşti robul meu

Şi îţi cer să lepezi răul,
De păcat să nu mai ştii
Preamăreşte-ţi creatorul
Să-L urmezi în veşnicii.

Frate dragã, sorã scumpã,
Vrei sufletul a salva?
Vindecare dă şi alină
Cristos – sus, la Golgota.

Cere-se credinţă sfântă 
Un trai blând, umil, curat.
În Isus e calea sfântă
Mergi pe ea, vei fi salvat.
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Pilda polilor

Ni se spune că odată,
Povestind domnul Isus
La apostoli şi la gloată
De-un stăpân cu vază - a zis

Cum… că el se hotărâse
A pleca în alte zãri
Şi să deie se decise
Din avere unor “robi”

La un rob dădu 5 poli
Iar la altul 2 dădu
Pilda spune că din toţi
Robul cu un “pol” căzu

La examen când stăpânul 
S-a întors acasă iar
Dovedindu-se hapsânul
Ce-a-ascuns polul în ştergar

Fiindcã atuncia când plecase 
Stăpânul le spuse clar 
Banii-i puneţi-i în lucrare 
Să nu steie în zadar.

Silindu-se fiecare
S-asculte de-a lui poruncă
Au pus polii “în mişcare”
Şi au adus o sumă dublă.

Însă cel ce-un pol primi
Crezându-se mai deştept
Ne-nţelept se dovedi
Puse polul în sipet.
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Îşi ştia stăpânul aspru
Şi totuşi n-a ascultat
Crezând c-a fenta săracul
Însă mult s-a-nşelat

La întoarcere stăpânul
La raport el i-a chemat
Pe acei la care-i dăduse
Averea lui “de lucrat”

Primii doi primiră plată
Laudă şi onoruri multe
Însă cel cu un pol pe dată
Începuse să regrete

C-a tratat cu uşurinţă
Al stăpânului cuvânt
“După muncă şi răsplata”
Iar stăpânu-i făcu vânt.

Îl scoase din slujbă-ndată
Iară polul-l dete la-altul
Ce-a tradus cuvântul faptă
Iar de el s-a ales praful.

Scumpe frate, dragă soră,
Vreau noi toţi să învăţăm
Din aceastã scurtã pildã
De Tatãl sã ascultãm

Nu luăm cu uşurinţă
Vrerea Domnului din cer
Care este pocãinţã
Multe lucruri nu se cer
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Iar talanţii ce-i dăduse
Domnul fiecãruia
Ni se cere în lucrare
Ca să-i punem noi acuma

Ca la revenirea-n slavă
La-ntâlnirea cu Isus
Să putem primi o plată
La silinţa ce-am depus

Împlinind din plin cuvântul
Scump al Domnului Isus
Şi având noi “legământul” 
Ce-i lăsat din cer - de sus

Drept ca plată-avea-vom viaţă
Veşnică în cerul sfânt
Dumnezeu ne va fi tată
Şi-om trăi în veci cântând.

Amin
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Pregătire pentru viitor!

(compusă cu ocazia trecerii în veşnicie a celui ce-a fost 
unchiul	meu	Brisc	Alexandru	–	din	Valcău)

Iubiţi prieteni şi scumpi fraţi,
Consăteni şi dragi surori,
Mulţumim că voi sens daţi
Îndemnului din scripturi

Bucuraţi-vă în Domnul
Cu acei ce-s fericiţi
Întristaţi-vă când omul
Are-n viaţă suferinţi

Am venit de astă dată
Sprijin şi alean să fiu
În această scumpă casă
În tristări să ne unim

Mângâiere vrem şi pace
Dumnezeu ca să o deie!
Nu putem altceva face
Căci noi suntem doar “scânteie”!

Care trece-n vântul rece
Şi se stinge-n vijelie…
Dumnezeu e totu-n toate
În El este veşnicie!

Vreau să cugetăm acuma
L-astă viaţă trecătoare
Cum ne-nvaţă şi scriptura.
Dincolo,  ce va fi oare?!
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Cine suntem noi pe Terra?!
Cine ne-a adus aici?
Cine-a-adus aici viaţă?
Cu ce scop? Să vă gândiţi!

Căci viaţa este scurtă
Suferinţele sunt lungi!
Şi la toate mai ai şansa
De-a trăi greu şi să plângi!

Fraţi, surori, ascultători!
Dacă vreţi răspuns s-aflaţi
Sunt aici  învăţători
De ei voi să ascultaţi.

Să citiţi zilnic “Cuvântul”
Ce-i de Sus – din Dumnezeu
Numai el vă dă “Avântul”!
Şi… vă sprijină la greu.

El ne-ndrumă şi ne-nvaţă
Şi ne arată “calea sfântă”,
Să urmăm a lui povaţă
Să nu mergem pe “calea strâmtă”!

Cale Sfântă e Isus
Fiu sincer, din Dumnezeu!
Pace, dragoste-a adus
Chiar  prin sfânt sângele său!

Nu se cere mare lucru,
Doar credinţă şi-ascultare!
Şi nu vom găsi un altul
Să ne facă aşa favoare.
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Ca în schimbul ne-ascultării
Şi al păcatului făcut
Să ne dea şansa-mpăcării
Prin Isus “Întâi născut”.

Nu putem altceva face
Dacă vrem s-avem viaţă
Să facem cu Tatăl pace,
Prin Cristos, ce-i “Sfântă viţă”!

Legământ cu el să facem
Cât trãim noi pe pãmânt
Şi să ştim că şansă n-avem
Alta noi după mormânt!

Nu există trei “căsuţe”  
Înaintea celei sfinte
Să ne ajute-n rugăciune
Când vom fi trecuţi în moarte!

Ce-am făcut noi pentru Isus,
Ce-i parte din Dumnezeu!?
Cum fuse-se al nost’ umblet
Aşa vom pleca la cer!

Nu ne-ajută rugăciunea,
Nici postul acelor vii,
Vedem aici goliciunea
De vrem cu Isus să fim.

Recunoaşte aici păcatul,
Cât tu încă mai trăieşti,
Altfel te aşteaptă Iadul
Dacă nu te pocăieşti!
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Ai proorocii! Cartea sfântă!
Ai viaţă! Încă poţi
Cere-nţelepciune, ascultă!
Şi-i intra cu El pe porţi

În a Tatălui “căsuţă”
Pregătită pentru toţi
Ce şi-au dat a lor mânuţă-n
Mâna Domnului Cristos!

Şi-atunci, când veni-va Domnul
Să îşi ducă a lui Mireasă
Facă Domnul să fii “Omul”
Ce vei sta cu El la masă!

Iar acum de încheiere
Rog pe bunul Dumnezeu
Toţi de aici, la “înviere”,
S-ajungem în raiul său.

Perversitate

O, lume, plină de-ntuneric,
De tot ce-i rău şi e murdar,
Tu faci din om mare netrebnic
Cu-n râs sinistru şi hilar.

Nu-l laşi pe om ca să trăiască
Aşa cum vrea el pe pământ
Şi-i musai să se murdărească,
Să-şi calce sfântul jurământ.
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Dar ce-i mai grav, mai trist şi josnic
E atunci când omul n-are loc
Când frate, soră devin jalnici
Şi-ncep a se urî cu foc.

Când nu pot fără să se-nţepe
Prin vorbe, fapte, altceva
Eu cred că dacă ei ar tace
Ar fi bolnavi şi ar “claca”.

Când grija ei la alţii-o poartă
Dar ei persoana nu şi-o văd
Şi-ţi pun în cârcă orice faptă
Şi fac din viaţa ta prăpăd

Şi nu poţi gura să-ţi deschizi,
Să poţi vorbi ce doreşti tu
Pe loc tu trebuie s-o-nchizi
De-ţi vrei al tău bine pe drum.

De spui o vorbă, vorba ta
Îl deranjează pe amic
Oricum, de-i bună sau de-i rea…
Mai bine atunci nu spui nimic.

Iar lucrul de îţi iese bine,
Atunci când vrei să faci ceva,
Pe loc din el iese ruşine
Pe prieten îl va deranja.

Te rog acum o, tu amice,
Aceste versuri de citeşti
Îndrumă-mă acum pe mine
Cum pot o, vai!, să mai trăiesc?!
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De vreau să fac eu numai bine
Pe dos acesta va ieşi
Şi-n loc de pace, doar ruşine
Din toate acestea-oi izbuti…

Mă-ntreb cum poţi fi de parşivă
În viaţa asta pe pământ
O, lume crudă şi haină,
Sfârşi-vei numai în mormânt!!

Zi aniversară

Să ne amintim acum, în secol douăzeci,
De primul om ce ne-a adus salvarea
Care a călcat pe-a morţii umbre reci
Sfidând şi demoni şi puteri – era Mesia!

Cum a făcut la oameni numai bine
Prin vorbe, pilde i-a-ndemnat spre Rai.
Că Dumnezeu s-a dat pe Sine
Prin Fiul Său,  chiar omenirii, vai!

Şi să privim în urmă prin credinţă
Cum Crist muri pentru pãcatul nostru,
Cum pe-al Golgotei deal pe o cruce ruptă
Pentru noi suferi Mântuitorul.

Cohorta iadului s-a bucurat atuncia
Crezând că l-au învins pe Dumnezeu,
Când l-au văzut pe Isus dat în mâna
Acelor fără inimă şi crez.
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Strigat-au: Să rabde, să moară, să-nvie
De-i Zeu şi puternic cum spune!
Ale îngerilor cete să vie
Să-l scape de moarte, de chin şi ruşine!

În chinuri, bătut şi scuipat de sobor
De lume-n trecerea urii
Sfârşit-a pe cruce ca Sfânt Salvator
Isus Mielul jertfei – iubirii.

Îl puseră-n groapă, sub pază-n sigil
Crezând c-au sfârşit cu Isus,
Dar Tatăl din cer pe Fiul Divin
Îl scoală din morţi. A-nviat!, cum a spus.

A rupt boldul morţii, călcând peste ea
Puterea-i divină de zeu
Ca lumea să creadă c-a fost el Mesia!
Şi scopu-I să-i ducă în cer.

Să cânte natura, cu tot ce-i în ea,
Iar noi să strigăm toţi în cor
Cristos a-nviat! - Aleluia
Isus e al nost’Salvator!

A venit toamna din depărtări
Îndepărtând lin albastrele zări
Şi aduce cu ea un cer plumburiu
Ce gându-l îndreaptă spre un loc gol pustiu

COR:
Amice te-ntreabă-n acest timp trecut
Ce fapte bune-n Domnu’ ai făcut.
Că scurtă-i viaţa şi timpul a zburat
Iar pentru suflet nimic n-ai lucrat
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O, prietene drag, ce-n lume trăieşti,
Încearcă în viaţă să te căieşti
Îndreaptă-ţi privirea acum spre Isus
Că El te iubeşte, te vrea cu El sus  

Iar cel ce credinţă în Domnul tu ai
Păstreaz-o curată! S-o aduci sus în rai
Alungă mândria şi ura şi pizma de fraţi
De vrei cu Cristos tu cerul să-mparţi

Zadarnică-i truda ce-o ai pe pământ
Dacă pentru Domnul nu lupţi cu avânt
Deşartă-i comoara ce-o strângi ne-ncetat,
Când pentru cei lipsiţi un leu tu n-ai dat.

Verifică-ţi viaţa, tu, om trecător,
Căci timpul se duce, se duce în zbor
Şi ia legătura cu Domnul Isus
Şi du-te pe drumul ce duce în sus.
Amin

Maranata!

E aproape să vină la uşă
Al cerului domn şi stăpân
Natura întreagă  Îl strigă,
L-aşteaptă – Îl cântă – se-nchin!

E zbaterea zilelor grele
Precederea zilei de apoi,
Iar omul cu groază le vede
Trecând printre ele-a nevoi.
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Cutremure, vânturi năpraznice
Se abat deseori pe pământ
Dar toate acestea-s zadarnice
Şi parcă-ar vorbi doar în vânt

Cã nici nu pricepe el, omul,
Şi nu se apleacă a rugă,
Ci ţine mai bine isonul
Al celui mereu pus pe fugă…

Cu ochii, cu viaţa, trăirea
Petrece el zile de groază
Dar parcă-l loveşte orbirea
Trăieşte-n-ntuneric l-amiază.

Se zbate-n desfrâu şi ruşine
Mai lacom aleargã spre rãu
Şi nu vrea să creadă, vezi bine,
Că-n toate aceste-i un zeu

Ce-ndeamnă la-ntoarcere-n grabă
Din calea pierzării şi-a morţii
Să lase de-a puri el calea cea largă
S-accepte oferta iubirii.

Adusă la noi de Fiul-mplinirii
A tot ce-i mai sfânt şi curat,
Isus este pilda jertfirii
Şi cerul şi tronu-a lăsat.

S-aducă el lumii viaţă
Ce-o dete la om la-nceput
Acela ce-n toate e tată
Dumnezeu e Isus şi Duh Sfânt
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Să-ntoarcem, dragi fraţi şi surori,
Din calea cea rea, la Isus
Să n-avem noi nicicând fiori
La groaza lăsată de sus.

Să credem oriunde, oricând,
Că totu-i condus de mai sus
Încrederea-n Tatăl născând,
Căci noi vom trăi cu Isus.

Rămâne-or aici pe pământ
Necazuri şi boli şi probleme,
Ai cerului fii noi silind
Să fim, să trăim  lungă vreme!!

A fi înţelept

A avea înţelepciune
Îţi aduce un renume
Însă dacă nu-i de sus,
Atunci n-ai nimic de spus.

Dacă-n mintea ta trupească
Şi-n gândirea omenească
A-ncolţit un gând nebun
De nimic tu nu eşti bun.

Dacă însă te gândeşti
La cele dumnezeeşti,
Să ai sufletul curat
Şi pe Isus l-ai chemat
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Ajutor să-ţi fie-n viaţă
Ai cerut a Lui povaţă,
Sigur înţelept tu eşti
Viaţa nu ţi-o iroseşti.

Când gândeşti la veşnicie
Şi la ce în ea-o să fie,
Eşti un fiu de Dumnezeu
Înţelept precum vrea El.

N-ai în lume asemănare
Tatãlui de dai crezare
Şi cu El o veşnicie
Vei petrece-n bucurie.

Înţelept ca cei din lume
Nu dori să fii creştine!
Aceasta e trecãtoare,
E foarte înşelătoare.

Înţelept e să doreşti
Către cele ce-s cereşti,
Către Cel ce-i înţelept,
Dumnezeu prea sfânt şi drept.

Frică de El să avem
Rău noi să nu mai facem,
Să iubim şi să trăim
Pe pământ sinceri să fim.

Amin
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Rugăciune ascultată

În celula neagră, rece,
Pus în lanţuri de Irod,
Sta păzit Petru şi-n vise
Adormise-n gând la Domn’

În Isus şi-a pus nădejdea
În Acel ce-a înviat
Ca să predice-a fost ţinta
Un cuvânt ce-i sfânt, curat.

A ştiut ce îl aşteaptă
Atunci când s-a înrolat  
Pentru “crez” a primit plată
Suferinţă, chin şi iad!!

De la diavol şi-a lui turmă
Toţi câţi au crezut în el
Vrut-au să le şteargă urma
Celor ce-au crezut în “miel”

Însă n-au avut putere
Căci biserica-a vegheat
Şi în post şi în unire
Tatălui ei s-au rugat!

Pentru Petru şi-a lui viaţă,
Ce era-n pericol mare
Domnul a rãspuns pe datã
Şi-i dădu eliberare!

Trimiţând la închisoare
Înger sfânt din cer de sus
La Petru şi deşteptare
I-a strigat şi-apoi l-a dus…
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Afară, spre libertate,
L-a scăpat de lanţuri, chin,
Dispãrând apoi în noapte
Iar Petru-n Ierusalim!!

Şi s-a dus la cei ce-n rugă
Mai erau încă şi-n post
Şi-a bătut apoi la uşă
La-nceput cam fără rost!

Au crezut că-i o “nălucă”
Sau un înger de-al lui Petru
Gata erau ca să fugă
Până când apăru Marcu.

Când… au înţeles pe dată
Că nu s-au rugat degeaba
C-au avut în cer un tată
Care le-a întins lor mâna

Aducând din nou acasã
Pe Petru şi-al lui curaj
Şi care până la urmă
Va sfârşi prin martiraj

Să ne fie-nvăţătură
Nouă şi la toţi creştinii
Rugăciunea, ea ne ajută-n
Viaţă când ne-nţeapă spinii!

Ea e arma ce tot omul
Trebuie s-o folosească
Când cel rău, ce-i ghinionul,
Vrea din nou ca să lovească.
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Practică să fie-ntruna
Pentru noi ce-i suntem fii
Numa-aşa-om primi “cununa”
Colo sus în veşnicii!

Când noi vom vorbi cu Domnul
Şi-n cuvânt, şi-n rugăciune
Şi doresc să fiu eu “omul”
Să o pun în aplicare!

Oh! Ajută-ne tu, Doamne,
În bunătatea ce-o ai,
Ca prin post şi rugăciune
Viaţă sfântă să ne dai.

Şi-n credinţă, şi-ascultare
De Isus şi jertfa sa
Vom avea sigur intrare
În împărăţia Ta!

Amin
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Cina cu Domnul Isus

“…voi cina cu el şi el cu mine…”

Ni se spune-n sfânta carte
Cum că… Tatăl cel ceresc
O să facă “bună parte”
Tuturor ce Îl slujesc.

În prea sfânta-mpărăţie
Pregătită-n raiul său
Dumnezeu mie şi ţie
Ne-a făcut parte din nou!

Cãci pierduţi fiind odatã 
Prin “neascultarea” grea,
Ascultând de-a lumii şoaptă
Am dat mâna cu satana

Însă-n bunătatea-I mare
Dumnezeu a hotãrât
Să ne arate îndurare
Prin Isus, Fiu preaiubit.

Ce a venit în lumea noastră
Îmbrăcând un trup 
Ca să poată să-L găsească
Orice om pe El văzându-L!

Şi-a luat osânda lumii
Şi păcatul ei murdar,
Fãptuind culmea minunii
Prin jertfirea-I pe calvar
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Şi din Fiu cu slavă mare,
Fiu de prinţ de împãrat
A ajuns el de “mirare”
Şi de lume “împilat”

A legat prin asta “firul”
Dragostei ce o-am pierdut
Şi cu tatăl şi cu duhul
Care a fost de la-nceput.

Şi-n credinţa-n jertfa-I sfântă
Personală de-o avem
Proslăvindu-L ne ajută
Ca să ajungem în Eden.

C-a adus din nou la viaţă
Pârga “celor adormiţi”
Învierea-i glorioasă
Ne-a făcut iarăşi sfinţiţi.

Moştenind cu El înaltul
Cerului nemãrginit
Cu Isus ce e “smaraldul”,
“Piatra” de nepreţuit

Ne-a poftit cu el la masă
Să cinăm în nemurire
Şi vom fi a lui mireasă
Iară el ne va fi mire.

Însă-n cerul sfânt al slavei
Vei avea şansa să stai
Lângă Isus şi simţi-vei
Că trăieşti şi tu în rai.
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Şi privirea Lui de frate
Pură, dulce şi candidă 
Care aduce numai pace
Te-a pofti cu El la cină

Ţi-a vorbi faţă în faţă,
Ţi-a jertfi din timpul său,
C-ai ascultat de Scriptură 
Cât ai fost în “trupul tău”

Şi-ai transpus vorbirea-n faptă,
Acceptând salvarea Sa,
Viaţă veşnică şi plată
Numai bună îţi va da

Însă colo fi-vor oameni
Ce vor sta cu el la masă,
Care însã printre semeni
Se vor pierde mulţi prin casă

Şi vor sta mai la distanţă,
Însă tot vor sta cu el
Şi ei nu vor avea şansă
Să se apropie de “miel”

Favoriţi vor fi aceia
Ce-au avut mai mult curajul
Să-I şi ducă minunea
Până-n moarte “martirajul”

Şi-au apropiat pe Domnul
Şi pe Terra şi în slavă
C-au jertfit suflet şi omul
Pentru “crez” fără tăgadă
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Fericiţi vor fi acei
Ce-or cina cu el la masă
Dar mai fericiţi-s ei
Lângă Domnul spus în casă.

Plata-a da la fiecare
Dupã cum el a lucrat
Dupã cum în ascultare
Locul şi l-a câştigat

Ne silim frate şi soră
Cât suntem încă în viaţă
Chiar de acum din astã orã
Să dăm vieţii noastre “şansă”

Mai aproape  de Isus
Să trăim, să ne rugăm, 
Şansă astfel vom avea sus
Lângă “Fiul” să cinăm.

Timp de meditaţie

E iarăşi toamnă şi mă gândesc
Că timpul zboară şi-mbătrânesc
Se apropie ziua, când eu voi pleca
La Domnul la ceruri – ce plată-mi va da?

E plină livada de poame-mustind
E plină grădina de rodii-arzând
Iar via cu struguri ce dulci sunt la gust
De-i storci în teasc vor da un bun must.
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Căci toate la vreme îşi dau rodul lor
Atât în trecut, prezent, viitor
La toate le-a dat Dumnezeu un bun rost
La toate e viaţa-trăită-n folos.

Mă-ntreb eu acuma, te-ntreb şi pe tine
Ce roade ai adus tu în viaţă-creştine?!
Te poţi tu lãuda cã fapte ai fãcut
Doar bune în toate – cum Domnul a vrut?!

Putea-vei tu spune când ceasu’ a sosi
Şi clipa din urmă a vieţii va veni
Trăit-am o, Doamne, cum tu ai dorit
Primeşte-m-acasă, căci sunt ostenit?!

Sau clipe de groază, trăi-vei din plin
Ştiind că în viaţă ai dus doar pelin
Iar plata ţi-a da-o precum ai lucrat
Iar locul tău fi-va cu cel “necurat”?

Degeaba vei plânge sau te vei căi!
Dară în viaţă nu te-ai pocăit!?
Degeaba vei spune: Te rog să mă ierţi 
O, tată din ceruri, nu vreau să mă cerţi!

Regrete tardive vor fi pentru tine 
La capătul drumului – nu-ţi va fi bine?!
Te scoală degrabă  şi-ţi schimbă viaţa
Te-ndreaptă spre Domnul – doar el este viţa.

Prin care primi-vei şi sevă şi hrană
Şi apa vieţii şi pâine şi “mană”!?
De-o faci tu aceasta aici pe pământ
De asculţi tu de tatăl şi faci “legământ”
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Te aşteaptă în ceruri un loc pregătit
De Isus – ce-i Fiul  de Tatăl sfinţit
Trăi-vei de-a pururi o viaţă eternă
Acolo-i “ziuă” şi pace-i „lumină”

Acuma este clipa, cât încă trăieşti
Mai prinde prilejul să te pocăieşti!
Ajută-ne, Doamne, şi dă-ne putere
Ne schimbă viaţa, ne dă mângâiere!

Să vrem noi cu tine – şi aici şi în cer
Aceasta-i dorinţa, o, Doamne, şi sper!
Că toţi prin credinţa  în Domnul Isus
Să ajungem cu tine – în Raiul de sus!

Oda muzicii şi poeziei

Muzica este o artă!
După cum ştim, alţii mai mult, iar alţii mai puţin – de la oa-

menii de cultură, oamenii religioşi, creştinii – sau prin cartea 
sfântă Biblia – Muzica a fost, este şi va fi cel mai superb, cel mai 
simplu şi, totodată, cel mai înalt mod de exprimare a durerii sau 
a bucuriei. Oamenilor în general şi  fiecărei persoane în particu-
lar, ea oferă un prilej şi un mod de manifestare a iubirii şi a bu-
curiei; muzica este arta prin care omul încearcã sã se rupã de 
cele înconjurãtoare sau sã se lege de ele, sã se înalţe spre infinit, 
spre Dumnezeu, sau sã fugã de toate, atunci când suferinţele îl 
doboară. Dar a fost, este şi rămâne pentru credincioşii lui Dum-
nezeu un imn de slăvire şi de adorare a celui ce se cheamă tatăl 
nostru Dumnezeu.

Eu, personal, aş îndrăzni să spun că, dacă n-ar fi muzica şi 
poezia aş fi un om mort! Când sunt trist, de multe ori cânt – sau 
compun  poezii –, când sunt vesel, iar cânt sau compun. Găsesc 
în muzică şi poezie un prilej de destindere spirituală şi-mi recapăt 
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din nou echilibrul spiritual – sufletesc. Zdruncinaţi fiind de prob-
lemele vieţii cotidiene, fie ca aceste două arte – muzica şi poezia 
– să ne bucure pe noi toţi şi pe toţi cei ce-L iubesc pe Dumnezeu, 
să punem şi arta în slujba Lui – aici pe pământ – ca să o putem 
face şi cu El acolo Sus, în veşnicie – şi pentru El.

Măreţia lui Dumnezeu în natură,
în creaţie!

Natură, eşti frumoasă în nemărginirea-ţi, eşti minunată în 
creaţii, eşti neasemuită în înfăţişarea-ţi de neînchipuit. Eşti ceea 
ce în limba omenească nu se poate  descrie.

Natură, când stau să te privesc, când  contemplu frumuseţile 
tale, n-am cuvinte să te descriu în măreţia în care te găseşti, ba, 
mai mult, mă gândesc la “începutul – începuturilor”,   la Dumne-
zeu – Cel care a putut zămisli „prin cuvânt o asemenea multitu-
dine de forme din nimic şi pe nimic”. Mă gândesc de multe ori că 
şi eu fac parte, şi eu sunt o închipuire doar – nu un om cu suflet 
viu. În infinitele forme de viaţă de pe pământ. Sunt sau nu sunt?   
Da, sunt şi vreau să trăiesc  cu adevărat.  Dar pentru Dumnezeu!

O trăire înţeleaptă

Un copil al lui Dumnezeu are datoria sfântă de a trăi precum 
vorbeşte şi a vorbi precum trăieşte. În orice ipostază a vieţii lui 
trebuie să se poată face deosebirea între un credincios şi un ne-
credincios. Da! Prin trăirea – prin aplicarea perceptelor biblice 
– această persoană – se vede că este “pocăită” – atât în vorbire, în 
trăire – ca să fie la fel în fiecare zi nu numai de “duminica”.

Să ştie, atenţie, ce să mănânce, cât să mănânce, cum să 
mănânce! Ce să bea, cât să bea, şi când să bea! În aşa fel ca nimic 
să nu pună stăpânire pe om şi să nu fie o pricină de cădere pentru 
nimeni – aşa trebuie să ne comportăm ca şi creştini.
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Fii înţelept în relaţiile din 
cadrul familiei!

În sfânta carte, Dumnezeu ne spune că ne-a făcut pe fiecare 
în casele noastre regi şi preoţi – avem datoria sfântă de a ne co-
ordona, chivernisi casa, familia, folosind îndreptarul “Cuvântul 
Domnului”, unde avem indicaţii pentru fiecare situaţie din familie 
– privind copiii – soţ-soţie – munca, odihna, avere, bani – în toate 
lucrurile Dumnezeu ne dă sfaturi din cuvântul său; problema este 
în aplicarea lui în viaţa de familie de zi cu zi. De această stare va 
depinde reuşita sau nereuşita în familie. Dumnezeu să ne lumi-
neze în a folosi cuvântul său.

Înţelepciunea în relaţia cu semenii

Proverbe 3:27:32
Proverbe 4:20:27

Ca proverbe 4:26:27

În zilele de astăzi este foarte greu să ai o relaţie – legătură cu 
cineva. Trebuie să ceri înţelepciune de la Dumnezeu. Să ştii să-ţi 
deosebeşti adevăraţii prieteni de profitori. Sau de cei care îţi spun 
te ajut dacă-mi dai ceva în schimb. Indiferent ce. Se spune în popor 
“nu poţi să ai încredere nici în cămaşa de pe tine”.  E imposibil să 
găseşti un prieten adevărat. Trebuie să ştii să te porţi în primul 
rând corect şi cinstit acasă. Relaţia soţ-soţie fără ascunzişuri şi 
şmecherii – fără a-i pune “coarne” soţului sau soţiei, apoi relaţia 
tată-mamă-copii; trebuie să fim “parolişti”, adică oameni de cu-
vânt. Chiar dacă faci un jurământ în pagubă, ţine-te de el. Numai 
aşa vom avea credibilitate în faţa oamenilor şi a lui Dumnezeu.

Să nu stricăm căsnicia cuiva, poftind la soţul sau soţia cuiva.
Să ştim să ne ducem “crucea” în pocăinţă şi smerenie, în 

curăţie trupească şi spirituală. Aşa numai nu vom afecta prin 
comportarea noastrã relaţia cu semenii; altfel pedeapsa lui Dum-
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nezeu va veni peste noi – şi să nu ne mirăm de ce. Fie relaţiile cu 
semenii după voia Domnului.

Beneficiile înţelepciunii

Frica de Domnul este începutul înţelepciunii. Atunci când fa-
cem un lucru, trebuie să ne gândim dacă place sau nu lui Dumne-
zeu, dacă respectă sau nu perceptele Sfintei Scripturi.

În sensul lumesc, material, pământesc, ai de câştigat dacă 
eşti înţelept sau îţi merge mintea. Cu atât mai mult avem de 
câştigat dacă avem înţelepciunea de Sus, din Dumnezeu. Atât 
pe plan material şi cu atât mai mult în cele spirituale, raportând 
totul la puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu, crezând ferm – în 
dependenţa noastră totală de voia lui Dumnezeu –, făcând aceste 
lucruri, vom avea numai de câştigat în toate privinţele. Să cerem 
de la Dumnezeu înţelepciune şi ne-o va da.

Administrează cu înţelepciune 
ceea ce ai

Dacă vrei să ştii ce fel de om sunt – în privinţa “chivernisirii 
casei” – vino la mine acasă şi îţi vei da seama pe loc.

Un om înţelept  va şti întotdeauna  când şi cum să procedeze, 
în ceea ce priveşte lucrul, aprovizionarea cu cele necesare traiului 
de zi cu zi, în familie.

“Iarna car şi vara sanie”.
Va şti la timp să lucreze, va şti când să se oprească.
Va şti să-şi împartă cheltuielile, bine-nţeles dacă are bani. 
Nu va înşela pe nimeni, neplătind plata lucrătorului.
Iar dacă va avea înţelepciune de la Domnul, va şti să dea şi 

Domnului şi săracului din darurile date lui de către Domnul.



58

Natura Evangheliei
Galateni 1:11:24

C.A. Galateni 1:11-12

Natura	sau	originea	Evangheliei	propovăduită	de	Apostolul	Pavel	
Este de la Dumnezeu – nu de la oameni – este Evanghelia lui 

Pavel. Evanghelia despre Isus Cristos propovăduită de Apostolul 
Pavel – om care la început s-a ţinut de datini şi obiceiuri. Şi în 
numele religiei – prigonea pe creştini – a ajuns prin îndurarea 
lui Dumnezeu – printr-o schimbare totală de mentalitate în lu-
mina cuvântului lui Dumnezeu să propovăduiască Evanghelia lui     
Cristos – cu origine Dumnezeiască – o Evanghelie mântuitoare 
– cu privire la oameni.

Adevărul Evangheliei

Galateni 2:1:21
C.A. Galateni 2:20

După o perioadă petrecută de Apostolul Pavel în ţinuturile 
Siriei şi Ciliciei, care sunt mai la sudul continentului, Pavel urcă  
mai înspre nord – în Ierusalim, adică în Israel,  auzind că ar fi ceva 
probleme între cei de acolo, în ceea ce priveşte fraţii mincinoşi, 
strecuraţi  printre credincioşi, care pândeau comportarea lor, în 
ceea ce privea slobozenia în Cristos, adică până unde îşi puteau 
permite credincioşii să trăiască la un loc cu cei necredincioşi. Ca 
să poată fi trataţi şi arătaţi cu degetul - ca adevăraţi credincioşi 
sau “făţarnici” . Exemplu: Vine la mine un nepocăit, lucrează la 
mine şi cu mine, îl servesc cu un pahar de vin şi mănânc cu el un 
fel de mâncare.

Mergem la el. Şi fiind mai mulţi necredincioşi – eu mă feresc 
– ah! – eu sunt pocăit – nu beau, nu mănânc! Oare? Mie-mi spui, 
dar n-ai mâncat şi băut cu mine, de ce acum te ţii mai sfânt ca noi?  
Făţărnicie curată, fraţi şi surori! Să dăm dovadă de cumpătare, 
sinceritate şi  încredere în relaţiile cu semenii – cei credincioşi şi 
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cei necredincioşi; sau mai există o variantă – ne spionăm fraţii, 
unii pe alţii,  ca să ne putem da în gât, la comitet sau biserică, ce 
bem sau ce mâncăm acasă sau cu ce musafiri stăm la masă? Cum 
ne comportăm? Un credincios adevărat va sta pe picioare în orice 
împrejurare – şi să fim siguri – că vom primi fiecare plată după 
lucrare.

Rămâi ferm de partea Evangheliei lui 
Isus Cristos

Galateni 1:1:10
C.A. 2 Corinteni 4:5a

Dacă stăm şi analizăm în mare toate credinţele din lume, 
stăm şi ne întrebăm: oare nu există un singur Dumnezeu pentru 
toţi? De ce atâtea crezuri şi manifestări ale credinţei oamenilor?!

Pentru că se închină creaturii şi nu creatorului – sau altor 
lucruri – nu numai Dumnezeului adevărat.

Pentru mulţi, Dumnezeul lor este pântecele, băutura, drogu-
rile, banul; tot ce pune stăpânire pe “om” devine un zeu.

Pentru alţii există Budha, Confucius, Mahomed sau Alah. Spu-
nea Eminescu în una dintre poeziile sale: “Religia-i o frază – de 
dânşii inventată – ca cu a ei putere să vă apese-n jug”; da, religia 
pe mulţi oameni i-a speriat. Dar credinţa adevărată – în Evanghe-
lia adevărată – a unui Dumnezeu Tată, Cristos Fiu şi Duhul Sfânt 
– nu este de speriat şi este o Evanghelie a păcii, a împăcării – prin 
Cristos cu Tatăl Dumnezeu – aceasta trebuie să fie Evanghelia 
noastrã, sã stãm fermi lângã ea.

Într-adevăr, mulţi preoţi şi azi “prostesc lumea”, propovăduind 
cultul morţilor, a  moaştelor – storcând bani de la enoriaşi 
– propovăduind o Evanghelie falsă – îmbogăţindu-se pe baza 
credulitãţii lor.

Sau pe mulţi – aşa-zişi - slujitori ai Domnului nu-i interesează 
sufletul omului, ci banul este pe primul loc, iar bisericile se duc de 
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râpă datorită lor. Mare atenţie, fraţilor, în a propovădui adevărata 
Evanghelie, rămânând fermi lângă ea. Cristos a plătit preţul pen-
tru sufletul nostru – mântuirea se capătă prin credinţa Lui, nu 
prin bani!

 
Ce este omul?!

Conform sfintei scripturi: Geneza 1:1-25 Dumnezeu a făcut 
întâi cerurile – adică universul infinit (totalitatea planetelor) pe 
care nu le putem număra – apoi pământul – ca leagăn al vieţii, ca 
loc pentru omul pe care l-a făcut cu mâna lui, din pământ, după 
chipul şi asemănarea  lui Dumnezeu, să stăpânească pământul  
- Geneza: 1:26:31-2:25. Unde este inclusă şi facerea femeii – Eva 
– din coasta lui Adam. Deosebirea dintre om “şi restul lumii”: 
toate au fost create prin cuvânt la porunca lui Dumnezeu – numai 
omul a fost făcut şi lucrat cu mâna lui Dumnezeu, ca o coroană 
a creaţiunii lui Dumnezeu, ca cel mai bun lucru făcut de Dumne-
zeu, cu care Dumnezeu a dorit să discute, să colaboreze, în gu-
vernarea universului,  dar… lăsându-i libertatea alegerii. Omul, 
fiind făcut perfect fizic dar nu desăvârşit spiritual, a decis să-şi 
hotărască singur soarta. Să aleagă binele sau răul, moartea sau 
viaţa. Pe Dumnezeu sau pe Satana. Fiinţă îngerească fiind la în-
ceput cu Dumnezeu în cer – dar îngâmfată şi răzvrătită – vrută a 
fi a se ridica la nivelul lui Dumnezeu – omul a fost biruit de Diavol 
sau Lucifer şi aruncat pe pământ. 

Dar dezastru: omul leagă neascultarea de creatorul lui şi face 
pact cu diavolul, păcătuind, murind spiritual, neascultând porun-
ca Domnului “să nu mănânci… căci vei muri…”

Omul ca fiinţă: 3 părţi principale

1. Trup
2. Suflet
3. Duh
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1. Trup – partea biologică, palpabilă, oase, carne şi sânge. 
Menţinut în funcţie viabilă de organele interne principale

Creier	- sistemul nervos central – care conduce şi dă semnale 
celorlalte organe. Sângele	 - principalul transportor de oxigen şi 
hrană – în întreg organismul, Inimă	- pompa de sânge, Plămânii		
- prin care omul respiră oxigen şi elimină CO2 toxic organismului. 
Stomac – depozit de alimente – unde are loc digestia parţială a 
lor. Gura	– poarta de intrare a alimentelor – unde se face masti-
carea lor – şi pe unde putem şi respira. Nările	– poarta de intrare a 
aerului – pe unde putem respira. Ficatul, pancreasul, bila (fierea) 
– bucătăria organismului uman – unde au loc procese chimice 
de a transforma alimentele ingerate – lipide, glucide şi proteine 
- în energie termică, calorică, electrostatică – energie ce pune 
în mişcare “maşina” completă, care se cheamă “om”. Viscerele	
– unde se face restul digestiei şi eliminarea resturilor de alimente 
– prin colon şi rect. Rinichi	– aparatul distilator, de filtrat urina şi 
toxinele din organism, reţinând toxinele din sânge eliminându-le 
prin urinã. Vezica	urinară	– şi aparatul urinar, în exterior. Organele	
genitale	– atât la bărbat cât şi femeie, care au ca scop  procrearea 
omului, adică  perpetuarea speciei umane pe pământ – naşterea 
şi înmulţirea omului. Ochii, urechile, mâinile şi picioarele - cu ro-
lurile lor fiecare. În acest trup, mort fiind la început, Dumnezeu 
suflă din viaţa sa “suflare de viaţă”, adică  pune în mişcare toate 
părţile corpului amintite, adică devine un suflet viu – în sensul 
cuvântului, un om viu, care prin puterea vieţii lui Dumnezeu dă 
viaţă omului ca trup – nu ca suflet – dându-i şi posibilitatea de a 
vorbi.

2. Suflet 
a). Însemnând – persoană fizică vie, adică om! 
b). Suflet, ca o coală albă pe care poţi scrie  ori bine, ori rău.
c). Suflet – ca totalitatea faptelor bune sau rele, ideile, gân-

durile, sentimentele, concepţiile despre lume şi viaţă, relaţionarea 
omului cu lumea înconjurătoare – mai puţin cu Dumnezeu (sau 
exceptând relaţionarea cu Dumnezeu, cu partea spirituală.) O 
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relaţionare strict pământească, ceea ce nu l-ar deosebi cu mult pe 
om de animale dacă n-ar exista.

3. Duhul omului – (dar nu Duhul Sfânt) - pe care l-a insu-
flat Dumnezeu în om odată cu suflarea de viaţă – care este partea 
spirituală, nepalpabilă, din om, partea care poate face legătura 
fie cu Duhul Sfânt – al lui Dumnezeu – trăind după voia lui prin 
acceptarea lui Isus Cristos ca mântuitor, care face reabilitarea, 
împăcarea omului cu Dumnezeu, la o viaţă veşnică, aşa cum a 
dorit Dumnezeu de la început, dar nu pe acest pãmânt spurcat 
de diavol şi păcat, ci în cerul lui, pregătit pentru omul născut, şi 
aducerea la numitor comun – a trăirii trupului, sufletului şi Duhu-
lui omului  cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. “Voi sunteţi tem-
plul şi Duhul Sfânt” – spre slava lui Dumnezeu. Sau relaţionarea 
duhului omului cu duhul diavolului, ducând în final la o trăire în 
păcat – atât a trupului, sufletului, cât şi a duhului omului – iar la 
sfârşitul tuturor, la o viaţă în chin veşnic în iadul de foc împreună 
cu diavolul şi îngerii lui cu voia Domnului – cam aşa am primit 
inspiraţie de la Dumnezeu cu privire la om.

Ce se întâmplă cu sufletul şi duhul omului după ce moare?!
1. Sufletul şi duhul celui mântuit se duce în cer la Dumnezeu 

în aşteptarea  judecăţii de apoi, dar va participa la judecată ca şi 
spectator sau ca martor, nu ca învinuit şi va primi ca plată viaţa 
veşnică.

2. Sufletul şi duhul celui nemântuit – se duce şi el în cer şi va 
aştepta judecat finală, dar ca învinuit  şi va fi judecat şi va primi 
ca plată chin veşnic în iad şi iadul de foc.
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De ce?!

Am ajuns în necaz, strâmtorat, pãrãsit
De-ai mei fraţi credincioşi şi surori
Şi de oamenii răi sunt scuipat şi hulit
Şi-şi bat joc, şi mă trec reci fiori

Căci o cruce-a fost viaţa mea până azi
Când din bine – a ieşit numai rău
Şi am dus-o-ncercând ca să sar prin pârleaz
Şi-am găsit că viaţa-i un “hău”

M-am zdrobit, m-am muncit să-nţeleg
De ce astea mi se întâmplă, oh, mie?
Încercând ca pe toate eu să le leg
Alegându-mă cu o cruntă decepţie…

Căci, vai, rea este lumea şi crudă
Când ajungi sã te judece ea
Num-atunci vezi tu “faţa ei hâdă”
Care-ţi râde în barbă, să dea

Să te chinuie-şi găseşte plăcerea
Să-ţi aducă pe rol tot păcatul
Să îţi facă cu tine ei vrerea
Vezi în ei tot focul şi iadul.
O, fă-mă tu, Doamne, te rog, să-nţeleg
Că vrerea mea-i una, şi a ta este alta
Şi ajută-mă, Doamne, ca eu să leg
“Lucrarea făcută cu dalta”

Căci nu fi va Doamne, nicicând, niciodată
Încrederea-n tine s-o clatin
Şi-orice ar veni peste mine în viaţă
În vânt să mă-ndoi ca un paltin!?
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Şi chiar dacă lumea mă râde, blamează
Şi-n gura-i mă poartă mereu
Avea-voi în tine, un scut ce barează
A diavolului luptă din greu.

Avea-voi în tine speranţa
Că-ncercarea cu bine-oi sfârşi
Fă să-nchin înspre bine balanţa
Şi atunci fericit voi trăi.

Să vină din nou clipa aceea
Când a soarelui rază divină
Străluci-va în sufletul, inima mea,
Ca o oază plăcută, sublimă.

Ce ne-a adus democraţia

Stând un pic şi judecând
Mai adânc acest cuvânt:
Democrat! Ce-nseamnă oare?
Ce minune-o fi sub soare!?

L-am făcut, l-am desfăcut
Şi-am ajuns chiar la-nceput
Demo-nseamnă demon care
N-are-n lume-asemănare

De parşiv ca nimeni altul
Mincinos de crapă-asfaltul
Dar  craţia – pezevenchia – 
Este chiar – împărăţia.

Să legaţi acum cuvântul
Şi aveţi deznodământul
Ce-nseamnă democraţie?
A lu-dracu-mpărăţie!
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Ce-am dorit-o pe pământ
Fãcând cu el legãmânt
Ne-am dezis de Dumnezeu
Şi de preasfânt Fiul său.

La dracu totu-i permis
Şi să minţi şi să ucizi
Poţi pe cei dragi să-i înşeli
Să devii un bun mişel.
Scopul: totul pentru tine!
La nimeni să nu faci bine.
Iar de-l faci –pretinzi răsplată
Dacă s-ar putea pe dată

În natură, sau în bani
Că doar noi suntem baştani
Ne luăm aici răsplata
Pe pământ e doar viaţa!

Ce-i în mână nu-i minciună
Ce-a fi dincolo-i doar “zvună”
Ce-i mai dur, acum urmează
Fiţi cu mintea voastră trează!

După cum v-am povestit
Noi acum ne-am dumirit
A cui e împãrãţia,
Ce-nseamnă democraţia,

Care-i scopul dracului
Şi a necuratului.
Libertate, libertate,
Trăire-n duplicitate.
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Plecarea în ţări străine
Ne-a adus multă ruşine
Rupturi în familie
Frânt-a inimi tinere

Trăire-n necurăţie
Despărţire soţ-soţie
Soţ plecat – soţie – acasă
Trãire necredincioasã.

Dându-şi seama c-au greşit
Şi că mult s-au mai prostit
Crezând cã democraţia
Le va-aduce bogăţia.

Dând cu dracu însã mâna
Tu o faci pe totdeauna
Şi dacă nu te trezeşti
Drept în iad tu nimereşti

Plecarea şi banii mulţi
Pe mulţi i-a cam scos din minţi
S-au lepădat de credinţă
Şi-au trăit după dorinţă

Şi-au rămas puţini aceia
Ce-au ţinut direcţia
Îmbinând trăirea sfântă
Şi-n credinţă şi cu muncă.

Ce zicem de-o aşa viaţă
Ce-i legată doar cu aţă
Ce nu ne dã siguranţã
Şi ea bate doar din “clanţă”?
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De minciuni ne-am săturat
Şi nu ne dau de mâncat
Să trăim aici – curat
Chiar de-avem de îndurat

Să muncim – cât să trăim
În familie să fim
Soţ, soţie şi copii
Dar să fim ai Domnului!

Să luptăm, să câştigăm,
Arma-n mână să luăm,
Contra rãului de acum
Cât suntem încã pe drum.

Să luptăm pentru Cristos.
Sufletul ce-i păcătos
Să-l schimbăm – să-l curăţim
Domnului să-l oferim.

Şi-om trăi o veşnicie
Pace sfântă – bucurie
În noul Ierusalim
Să dorim în veci – Amin.
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Perversitate

O, lume plină de-ntuneric,
De tot ce-i rău şi e murdar,
Tu faci din om mare nemernic
Cu-n râs sinistru şi hilar.

Nu-l laşi pe om ca să trăiască
Aşa cum vrea el pe pământ
Şi-i “musai” să se murdărească
Să-şi calce sfântul jurământ.

Dar ce-i mai grav, mai trist şi josnic
E atunci când omul n-are loc
Când frate, soră devin dornici
Şi-ncep a se urî cu foc

Când nu pot fără să se-nţepe
Prin vorbă, faptă sau altceva
Eu cred că dacă ar tăcea
Ar fi bolnavi de inimă rea…
Când grija ei la alţii o poartã
Dar ei persoana nu şi-o văd
Şi-ţi pun în cârcă orice faptă
Şi fac din viaţa ta prăpăd.

Şi nu poţi gura să-ţi deschizi
Să poţi vorbi ce doreşti tu
Pe loc tu trebuie s-o-nchizi
De-ţi-vrei al tău bine pe drum.

De spui o vorbă, vorba ta
Îl deranjează pe amic
Oricum de-i bună sau de-i rea
Mai bine-atunci nu spui nimic
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Iar lucrul de îţi iese bine
Atunci când vrei să faci ceva
Pe loc din el iese ruşine
Pe prieten îl va deranja

Te rog acum, o, tu amice,
Aceste versuri de citeşti
Îndrumă-mă acum pe mine
Cum pot, o, vai! să mai trăiesc?

De vreau să fac eu numai bine
Pe dos acesta va ieşi
Şi-n loc de pace, doar ruşine
Din toate acestea-oi izbuti

Cum poţi să fii tu de parşivă
În viaţa asta pe pământ
O, lume crudă şi haină!
Sfârşi-vei numai în mormânt!

De ce sunt trist?

De ce sunt trist? Eu nu-nţeleg 
Căci viaţa mea e un mister
Dar ştiu atât - şi-asta nu neg -
Că sunt ca toate - efemer!

De ce e viaţa-atât de-amară?
De ce-ntrebările sunt multe?
Şi n-ar ajunge-o călimară
Să scriu pe foi aste cuvinte…

Mă-ngrop în nelinişti şi gânduri
M-ascund de lume, par speriat
Şi precum pasărea în grinduri
Caut adãpost însingurat
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Cã sunt o piedicã pentru alţii
Că fraţii nu mă vor - o ştiu
Oh! Parca-şi fi din alte naţii
Sau, şi mi rău, dintr-un pustiu.

Eu tot mă zbat ca să-nţeleg
De ce mi-e soarta atât de tristă
Şi tot mereu eu tot alerg
Sunt bun de pus într-o revistă!

Să-mi spuneţi eu vă rog acum
Ce aveţi cu mine, ce-i cu voi
De nu putem merge pe-un drum?
Eu sunt un sfânt? Sau sunt strigoi?

Sau nu vă place să vă spună
Pe faţă nimenea nimic?
Sau adevărul, precum sună,
Că sunteţi goi, n-aveţi nimic!

Din două una stă-n picioare
Ori sunt zălud, ori voi nebuni
Vă spun aceasta cu candoare
Că nu suntem nicicum mai buni!

Şi dacă astfel stă problema
Şi nu ne împăcăm nicicum
Vă zic adio! Vă strâng mâna
Şi mergeţi sănătoşi pe drum.
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Când e pace

Cât de frumos îţi zâmbeşte
De sus, de pe cer, un soare
Când zarea-i albastră şi pură
Şi-a norilor negri umbră dispare.

Cât de frumoasă-i copilăria
Unui prunc născut sub zodia păcii
Când nimbul iubirii de mamă şi tată
Încă din faşă începe s-apară.

Cât de minunată-i viaţa
Când în văzduh “plutesc” porumbei
Albi porumbei, iubiţi porumbei,
Oamenilor, iubiţi porumbeii!

Aceştia sunt simbolul păcii
Cu albul lor imaculat
Să luptăm dar cu toţii
Ca el sã rãmânã nepãtat.
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Pace

Când zare-ai albastră
Ca floarea în glastrã
Când pace-i în lume
Şi-au toţi gânduri bune
Când pruncii se joacã
Şi cântă şi zburdă
Şi zburdă şi cântă
Ca mieii în turmã
Atunci omenirea-i întreagă
Iar bomba – rugina s-o vadă!
Luptaţi pentru aceasta
Înfrângeţi năpasta
Ce fiara cea crudă – războiul -
Ar vrea să vi-o aducă – hidosul
Iar ura din lume dispară
Doar pace-nţelegere
Iubire de ţară.

Odă unirii

În suferinţa veacurilor multe
Trecută peste-al nostru drag popor
S-ascuns un gând printre alte multe
Un gând de unire, a fost un dor!

Aveau de gând să-şi spună frate
Atât acel ce stă-n Ardeal
Sau altui frate de la mare
La fel ca celui din Banat.

Şi cu românii din Moldova
Sau cei din jos, din Bărăgan,
Să fie fraţi în România
Să fie–aduşi la un liman
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Aşa dorit-au toţi românii
Împrăştiaţi în patru zări
Să-aibă-un tată şi o mamă
Şi să trăiască ca şi fraţi.

Astăzi vedem dorinţa împlinită
A-ntregului nostru popor
Suntem stăpâni pe soartă şi pe ţară
Avem un drag şi un sfânt dor!

Trăiască-acum întreg poporul!
Trăiască dragul tricolor!
Trăiască România, plai de dor!
Trăiască-n veci – iubirea şi folclorul!

Vrem unire

Din Ardeal şi pân’ la mare
Din Moldova în Banat
Vrem o Românie mare
Strigă un popor curat.

Vrem unire şi nu vrajbă
Vrem unire, fraţi români,
Num-aşa în vremi de ură
Fi-vom tari, măi oameni buni.

Prin unire vom aduce
Tot poporul la-o mamă 
Care meritã cinstire
Vivat România Ţară!

Să trăiască România!
Strigă-ntruna tot poporul
Să trăiască libertatea 
Pacea şi fraternitatea.
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Pământule!

De când te ştii
Din vremuri multimilenare
Tu eşti bătrân, geneza tuturor,
Ai fi fost părtaş, cu fratele tău soare
La plânsul, bucuria tuturor.

Din tine s-a creat tot ce există
Tot ce cuvântă sau ce n-are grai
Tu viaţă-ai dat la fiece făptură
Tu iad ai fost pentru-alţii 
Iar pentru alţii rai.

La mulţi le-ai fost viaţa 
La mulţi tu moarte-ai fost
Pentru-alţii ai fost apă
Iar la-alţii sete-ai fost 
Iar alţii chinuit-au în viaţă fără rost.

De când te ştii, cu soarele prieten,
În lucrul lui pe om l-aţi ajutat
Dar n-aţi ştiut că omul cu puterea-i
Să te distrugă arme a creat
Şi-n hăuri fără funduri urmează-a-te arunca!

Deschide-ne tu ochii, pământul nostru drag,
Şi fă-ne să-nţelegem, că nu asta-i menirea
Ca lumea să dispară, în ura rea şi grea
Ci să pornim cu toţii, pe tin’ să te-nflorim
Uniţi în pace sfântă, cu toţii să trăim!



77

Odă păcii

Cobori la noi, o stea a păcii,
Din universul infinit
Pătrunde-n fiinţa omenirii           
Şi sfarmă stânca de granit

Ce fiinţează-n omenire
De mii şi milioane de-ani 
A urii plagă şi-a minciunii
Stârpeşte-n lume pe duşmani.

O, vin’ la noi, rămâi cu noi,
Tu, pace sfântă şi-adorată,
Binecuvântă-ne pe noi
Binecuvântă lumea toată.

Nu amâna, oh, nu mai sta
Cobori acum, jos pe pământ.
Pân’ nu-i târziu, pân’ lumea vrea
Să fie pace pe pământ!

Ca nu cumva steaua cea rea
Războiul crud şi nemilos
Să se aşeze-n-lumea asta
Şi să o întoarcă pe dos.

Şi-acum te rog din nou  frumos
Tu, stea a pãcii, far prea luminos,
Să vii la noi în lumea ast-a urii
Şi  să alungi războiul cel hidos!
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Popor român

Popor român, eşti brav şi-ai fost!
De când ai apãrut aici
Ai fost mereu de veghe-n post
Pentru duşmani ai fost un “bici”        

Dar celor paşnici ce-au venit 
Ca prieteni pe pãmântul nostru 
Un bun venit tu le-ai grăit
Noi am ştiut care ni-i rostul.

Am plâns, am râs şi ne-am luptat
Pe baricade-nlănţuiţi
Noi ne-am unit şi am oftat
Când fost-am noi năpăstuiţi!

Dar am învins în lupta noastră
Cu tirania ce-a domnit
Un “V” a fost deviza – glastră!
Cu flori de sânge l-am stropit.

Căci am ştiut să ţinem pieptul
În faţa gloanţelor duşmane
Dar n-am uitat nicicând noi cântul
Cântat din coarde şi piane.

O! Brav popor, o brav erou!
Rămâi ce-ai fost întotdeauna
Un bun român şi un om nou
În ţara noastră România.
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Ostaşilor ţării

Celor ce au fost si sunt eroi ai ţãrii
Şi viaţa şi-au jertfit pentru pământul scump
Vouă v-aduc acum din largul zării
Din piepturi mii, omagiul sfânt.

Din inimă vă mulţumim, eroi ai păcii,
Ce ţara aţi slujit-o devotaţi
Sfidând şi schijele şi plumbii
Murind la datorie, sã fim fraţi.

Voi v-aţi luptat cu moartea şi duşmanii    
Ca astăzi să trăim noi liniştiţi
Şi sângele voi vi l-aţi dat în anii
Cei grei şi crunţi şi deznădăjduiţi.

Vă datorăm azi cinstea şi respectul
În pioşenie să ne amintim de voi
Şi numai voi aţi meritat brevetul
Şi cinstea de a fi eroi!

Eroi aţi fost şi fi-veţi totdeauna
Pentru poporul nostru dârz şi muncitor
Români aţi fost şi meritaţi cununa
De lauri, bravi eroi şi-nvingători.

Să nu uităm de-acum pe totdeauna
De cei ce fost-au fraţii noştri
Cãci lor le datorãm azi cinstea
Şi România azi e pentru-ai noştri.

Trăiască astăzi libertatea
Cea cuceritã de eroi
Fraternitatea şi cu pacea
Şi-acestea toate să fim noi!
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POEzII DE DRAGOSTE
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Dedicaţie iubirii

Iubito, eşti îngerul meu
Eşti dragoste pură şi vis
Doresc eu sã fiu doar al tãu
Şi viaţa-mi va fi paradis.

Lumină, culoare şi viaţă
Îmbracă natura-mprejuru-ţi
Prin tine eu văd altă faţă
Şi-n viaţă eu văd doar virtuţi.

Un singur cuvânt de-mi vei spune
Un da! la iubirea-mi fierbinte
Pe veci te-oi iubi oh! genune
Iar dragostea-mi n-a-ncape-n cuvinte.

În sufletul mu eu te port
Oriunde, oricând, ne-ncetat
Şi numai prin tine suport
Tot greul vieţii-nspinat

Şi odată cu mine-a dispare 
A focului dragoste aprinsã
Şi cum te doresc o!, iubire,
C-o poftă mereu neînvinsă!

Străluce în mine amintirea
Când liberi eram prin zăvoi
Puteam să găsim fericirea
Dar, vai, am greşit amândoi!

Căci soarta cea vitregă,- amară
Din greu ne lovi viitorul
Şi… totuşi speranţa-n Fecioară
Şi gândul iubirii e totul.
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Te rog dar din suflet, iubito,
Din semnul speranţei să-mi dai
Iar viaţa ce noi am greşit-o
Refacă-se iar într-un rai!

Rămâie mereu amintirea
Mai vie, mai pură, mai clară
Trăi-vom prin ea nemurirea
Iubirea va fi-n miez de vară

Iubito, ce mult te doresc
Te-aştept, te ador şi mai sper
În tine eu mă regăsesc
Opri-vom timpul efemer.

Soţiei mele, Doina

Mi-ai fost alături, tu ştii bine,
Atât la greu – cât şi în bine
Au fost probleme şi dureri
Dar dragostea ne-a dat puteri!

Eu te iubesc şi te-am iubit
Pe tin’ te-am vrut şi te-am dorit 
Chiar de-au mai fost discuţii dure
Noi le-am uitat c-aşa e bine

În căsnicie nu-i uşor
Însă de-i dragostea cu spor
Să rabzi, să taci, să poţi uita
Tot ce e rău – c’aşa-i viaţa.

Să ştii, Doiniţa mea cea dragă,
Că sufăr ştiindu-te bolnavă 
De multe ori am plâns, ştii bine,
Atunci când te-a durut pe tine
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Dar sper şi cred că Dumnezeu
Va fi cu noi şi-n bine şi la greu
De-om sta cu el, vom fi biruitori
În trei doar viaţa-are valori

Vom fi-mpreună pân’ la moarte
Aşa cum ne-am jurat în toate
Prin rugăciune şi ascultare
De Domnu-n viaţă şi-n purtare

Şi vreau să vrei şi tu ca mine
Să facem numai fapte bune
Şi-n viaţa ce o vom avea
Să fiu al tău, să fii a mea.

Poemul dragostei

Iubito, n-am cuvânt ca să-ţi pun
Ce tulburat, şi ce mişcat mă simt
Atunci când te-ntâlnesc pe drum
Te rog să crezi, că sigur nu te mint!

Iar ochii… se cufundă în neant
Atunci când întâlnesc privirea ta
Ce are vii sclipiri de diamant
Oh, vai, să ştii, de atunci n-o pot uita!

Eu n-am cuvinte să-mi exprim
Iubirea ce ţi-o port de când te ştiu
Dar vreau cumva să îţi închin
Un vers de dragoste – pe viu  

Nu vreau să ştiu de bariere acum
Ce viaţa-n cale ni le-a pus
Să mergem pe acelaşi drum
Eu te iubesc! Şi atât îmi e de ajuns.
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Un dram de dragoste te rog să-mi dai
Ca să uităm de-al vieţii greu tumult
Mereu în suflet sã îmi stai
Măcar atât, nu-ţi cer mai mult

Eu lângă tine aş sta o viaţă-ntreagă
Şi scurtă mi-ar părea, mă crezi?!
Cãci dragostea de tine greu mã leagã
Prin tot ce spun şi fac – o vezi!

Eşti dorul sufletului meu
Eşti ancora de care eu mă prind
Eu am învins necazul cel mai greu,
Atâta doar, la tine eu gândind

Eu nu găsesc păcat într-o iubire
Ce-i sinceră şi-i pură şi-i un vis
Decât atunci când nu e dãruire
Atunci da! Păcatul a învins!

Dar, nu, nu e pãcat deloc
Să-ţi dăruieşti iubirea ta
Aceluia  ce alta-n loc
Cu patimă el îţi va da.

Dar celui  ce cu nepãsare
Te va trata tu să-i răspunzi
Adio, deci mãi frãţioare,  
Căci dragostea nu-i pentru “surzi”

C-o viaţ-avem aici pe Terra.
Şi alta pe pământ, oh!, nu-i!
Deci vin’ acum să ne dăm mâna
Şi amândoi – în mâna Lui!  
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Căci el iubeşte pe acela
Ce ştie a iubi frumos
Şi ne va da apoi nacela
Ca să zburăm înspre – Cristos.

Fiorul dragostei

Dragostea-i o pacoste
Ce îţi face vraişte
Sufletul şi inima
Când dai la o fatã mâna

Tu astâmpăr n-ai de loc
Parc-ai sta pe jar sau foc
Când alături staţi voi doi
Uitaţi de orişice nevoi

Chiar de-ar arde lumea toată
Voi nu v-aţi lăsa de-olaltă
Tot mai strâns voi v-aţi uni
Dragostea v-ar cuceri

Nici de foame, nici de sete
De necaz, sau de durere
Voi nu-ţi şti atâta timp
Cât dragostea va fi nimb

Dragostea-i un dar frumos
Dat la tânărul voios
Care-l ştie preţui 
Şi la cine-l dărui

Ea este un unicat
Ce în lume a fost lãsat
Pentru orice om, femeie
O mirifică scânteie.
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Ca răsplata-a muncii lui
Bucuria omului
Pentru a o folosi
De la anii tinereţii.

Cultivând-o tot mereu
Chiar de s-ar creşte cu greu
Având satisfacţia
Că tu ţi-ai trăit viaţa

Şi-acum tânăr, tânără
Fii atent la drum în viaţă
Foloseşte-te de el
Făcând din iubire un ţel.

De-ntâi martie

Unu martie mărţişor
Bucuria tuturor
Dat-ai drumul la izvor
Viaţă dai pădurilor
Cântec drag pãsãrilor
Luna ghioceilor
Dragostea copiilor
Tinerilor un fior
Plin de of şi plin de dor
De viaţă şi de amor
Primăvară, te ador!!
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Primăvară

Frumuseţe, flori gingaşe,
Dragoste şi bucurii
Ghiocei şi lăcrimioare
Toporaşi şi păpădii
Ciripit de pãsãrele
Cântece şi triluri mii
Zbenguit de căprioare
Şi de iepuraşi zglobii
Asta este primăvara
Anotimpul cel iubit
Aşternut în toată ţara
Primăvară, bun venit!

Un cânt primăverii

Sosit-a din nou primăvara
Prin câmpuri, livezi şi păduri
Răsună de cântec natura
E-un prilej de mari bucurii

Nu-i unul din noi ca să spună
“Eu nu iubesc primăvara”
Prin ea, noi ne naştem din nou
Aşa cum se naşte natura.

Tresaltã întreaga fãpturã
De viaţă şi de voioşie
Frumos înverzeşte pădurea 
Şi iarba răsare din glie

Acuma se numără bobul
Ce fi-va în toamnă-n hambar
De acuma se ştie şi rostul
Muncii ce n-a fost în zadar
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Te laud şi te cânt primăvară
Alături de-ntreaga suflare
Renaşte cu tine o ţară
Trezită la viaţă, mişcare!

Cântec de dragoste

O, de ce nu mă-nţelegi, iubirea mea,
O, de ce nu vrei s-asculţi 
Glasul inimii fierbinţi
Ce te roagă acum s-o-nţelegi

Refren

Iubirea mea nu pregeta
Dragostea	mea	în	a	mă	asculta
Vino acum, vino cu min’
Să îţi pun cât de mult eu te iubesc

Ah, ah cât de mult acum
Eu te iubesc
Încât pentru tine eu, viaţa îmi voi dărui
Ca semn al dragostei ce-ţi port…

Cu tine eu vreau să merg, acum, p-un drum
Să trăim alături noi
Te voi apăra
Ca sã fim fericiţi amândoi.
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De dorul dragostei

O inimă plină de dragoste
Suspină mereu, ne’ncetat
De dorul iubirii pierdute
Iubind şi plângând deodat’

Şi zace acuma nestinsă
Iubirea cea pură, de rele străină
Şi-a inimii poftă ne’nvinsă
Mai stãruie încã în tainã

O zână prea bună-a iubirii
Arată-te mie acuma
Şi dăruie-acum trandafirii
Doar dragostei care e una

Şi du-i tu din partea-mi sărutul
Cel sincer, şi cald şi neatins
Şi arată-i c-am fost eu sortitul
Că dragostea-i eu i-am învins.

Dar soarta cea crudã, nedreaptã
Iubirea ne-a frânt l-amândoi
Plâng în durere faţă în faţă
Grele şi crude nevoi

Dar cred şi trăiesc în speranţă
Că dragostea va dăinui
Iar de om trăi în viaţă
Noi unul pentru altul vom fi.
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De ziua ta

Din frumuseţea interiorului
Din îndemnul pur al dragostei
Din nemãrginitul îndemn al inimii
Îţi dăruiesc acum de ziua ta
Un mic cadou, cum nu se poate altul
E sinceritatea mea, e inima mea, e
Dragostea mea, neprefãcutã
Este însăşi viaţa mea – ce ţi-o dăruiesc
Ca semn al respectului, este darul
Soţului – dăruit unei soţii – care ar
Trebui să fie cu adevărat – o soţie
O femeie şi o mamă adevărată – atunci când
Va fi nevoie.

Chemare

În umbra amurgului
Şi taina zăvoiului
Prin susurul blând al izvorului
Iubita mea te chem să vii
La fel ca altădat’

Prin foşnetul frunzelor
În mijlocul cântecelor
În taina duetelor
A tuturor pãsãrilor
S-apari te aştept draga mea.

Şi adu cu tine
Ale inimii strune
Ca prima dată când ne-am întâlnit
Să cânte cu mine de focul fierbinte
Al dragostei cânt neîntrerupt
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Să nu uităm clipa
Şi nici chiar ispita
Când tineri umblam hoinărind
Prin văi la izvoare, cântând cu candoare,
Să nu uităm, dragostea-n nimb.

Rămână aceasta o vie amintire
O sacră dovadă-a iubirii
Să n-o şteargă anii uitării!
Şi nici anii grei ai durerii
Şi… să iubim trandafirii.

Iubirea de semeni

Iubirea, dragostea sublimă,
Sunt daruri de nepreţuit
Doar pentru acei ce au inimã
Şi n-au cuvântul “hărţuit”

Slăvită fii, natură sfântă,
Pentru aceste calităţi
Şi sufletul meu ţie-ţi cântă
Că lucruri bune tu mă-nveţi.

Mă-nveţi să lupt, să rabd, să sper
În dragoste să dau mai mult
Să n-am ascuns prin vreun ungher
Oh! al trădării rău cuvânt.

Mai pură dragostea o vrei
Mai sacrã, mai adâncã, mai înaltã
Tu vrei să pun mai mult temei
În orice vorbă şi în faptă
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Te chem în ajutorul meu
Iubire sinceră,curată
Şi vreau să fii mereu, mereu,
În viaţa-mi fără s-ai vreo pată.

Să n-aibă lumea noastră parte
De ură, pizmă sau ruşine
Vreau să se vadă c-avem “carte”,
Asta s-o ştie orişicine.

S-avem dictonul din strămoşi 
“Iubeşte ca să fii iubit”
Să ne ajutăm, să fim miloşi
În viaţa ce-o avem de trăit.

Să vadă cei ce ne-or urma
Ca viaţa-a fost cuvânt şi faptă
Prin asta noi vom căpăta
O prea frumoasă bună plată.

Să fie viaţa noastră viaţă
În unitate, bucurie,
Că şi natura ne învaţă
Iubire, dragoste, frăţie.
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Dedicaţie

Iubito, eşti frumoasă!
Eşti cea mi frumoasă pentru mine
Te iubesc, te aştept, te doresc
Şi nu pot o clipă fără tine

Prin tot ce fac, gândesc, lucrez
Prin toate te ador pe tine
Şi ne-ncetat, dragostea mea,
Da, ne’ncetat – eu te iubesc pe tine!

De ce nu vrei să mă-nţelegi, iubito?!
Că viaţa-ceasta n-are rost
Să o trăiesc fără de tine
Şi vreau de-a-pururi să muncesc doar pentru tine

Ascult-acum, draga mea,
Îndemnul inimii – fierbinte
Eu aş dori să mă iubeşti
Să mergem amândoi ‘nainte!

O viaţă-ntreagă te-oi iubi
Ţi-o jur pe orişice
Şi fericit atunci voi fi
Când tu vei fi cu mine.
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Dedicaţie unei iubiri

Iubirea este unicul balsam
Pe-o rană veche-ndurerată
Ce am mai bun, mai scump îţi dau
Primeşte-o inimă-ntristată!

Eu sunt alături de tine
Cu sufletul, inima mea
Să ştii că eu trăiesc prin tine
Căci tu eşti, tu eşti viaţa mea.

Uitării nicicând nu te-oi da
Asta s-o ştii de la-nceput 
Oriunde tu te-ai depărta 
Eu… te iubesc ca la-nceput.

Mai vie arde flacăra iubirii
Ce “muza” a aprins-o-n noi
Şi ascultăm noi voia firii
Alături fi-vom amândoi.

Iubire

O iubire fără seamăn
Stăpâneşte viaţa mea
Cum e copilaşu-n leagăn
Vreau să nu ştiu ce-i grija.

Dar tot stau şi mă frământ
Tot mânat de-un foc nestins
De ce noi pe acest pãmânt
Nu trăim ca-n paradis?
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Care e secretul vieţii
Pe pământul celor vii?
Să bei roua dimineţii
Să iubeşti, să speri, să fii?

Despre mine pot sã spun
Cã sunt un îndrãgostit
De tot ce-i frumos şi bun
Aşa viaţa-i de trăit.

Dacă-n viaţă omul n-are
Parte de-a iubi aşa
Este ca nişte izvoare
Ce-a secat din ele apa

Chiar dacă necazuri vin
În viaţa de zi cu zi
În iubire ai alin
Şi prin toate-i birui.

Orişicine ai fi, oricum,
Tot te leagă-un gând ascuns
De-o fiinţă pe-acest drum
Stăpânit de-un dor aprins.

Cãci o dragoste curatã
Nu se poate ţine-n frâu
Dintr-o inimă rănită
Sângele curge pârâu.

Şi doreşti să vindeci rana
Provocată de amor
Şi chemând-o pe Diana
Să îţi deie ajutor.



98

Oh, iubito! Eu te rog
Înţelege-mă de vrei
Cãci de dor eu nu mai pot
Şi eu vreau să sper că vrei

Să te-ntorci din nou acasă
Din cãrãrile strãine
Şi să fii a mea mireasă
Cum ai fost în vremuri bune.

Căci ţi-o spun curat, deschis,
Chiar de-i vrea ca să mă uiţi
De-i ţinea ochiul închis
Nu-i putea ca să te-nving.

Şi aminte-o să-ţi aduci
Cã oricât de rãu am fot,
O să verşi lacrimi fierbinţi
Poate fi-va fără rost.

Deci te-ntoarce, nu mai sta,
Până încă poţi s-o faci
Până nu vei regreta
Viaţa tu să ţi-o refaci.

Eu te aştept, te chem să vii
La al tău soţ ce vrei să-l uiţi
Până ceasul nu-i târziu
Pân’ mai poţi să te îndrepţi.
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Iubitei mele

Mă tot întreb şi mă gândesc
Oare pot să te iubesc
Prin faptul că tu-mi eşti dragă
N-aduc nimănui vreo plagă?!

N-am linişte, nu am somn
Te-ai făcut stăpân şi domn
Peste viaţa mea întreagă
Tu ai pus o sfântã ranã

Ce-i cu mine? Nu ştiu nici eu
Doar cã mã gândesc mereu
Zi cu zi şi pas cu pas
Doar cu tine-s în extaz

Chiar de-ar fi ca să te uit
Oh! Nu pot… nu pot… de mult
Chiar de când te-am cunoscut
Şi în viaţa ai apărut.

Şi în somn sau treaz fiind
Eu mă văd numai iubind
Pe preabuna mea cea dragă
Aş iubi-o viaţă-ntreagă.

Floare din frumoasă “glastră”
Am cãzut în grea nãpastã
Chiar de bariere sunt…
Te-oi iubi pân’la mormânt.

Fă-mă să-nţeleg, iubito,
Că ţi-s drag măcar o clipă
Nimeni nu mă poate opri
Pe tine a te iubi
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Eu te rog să mă-nţelegi
Pentru mine nu sunt legi
Dragostea-mi să o oprească
Inima-mi să o rănească.

Scumpa mea, eu te iubesc
Şi pe tine te doresc
Dupã Dumnezeu din cer
Căci în dragostea Lui sper.

Dragostea-mi spre tine-i pură
Nu o spun numai din gură
Vreau cu fapta s-o unesc
În viaţă s-o dovedesc

Rămâi în viaţa-mi peregrină
O dragoste ce nu se uită
Căci te iubesc eu în ascuns
Cuprins, de-un foc, de-un dor nestins.

Primeşte-mă o, draga mea,
Să fiu cu tine alăturea!
Promite-mi că mă vei iubi
Şi atunci voi fi prea fericit!

Îngenunchind în faţa ta
Îţi fac cadou inima mea
Primeşte-o, eu te rog din suflet,
Ca să te port în al meu umblet.

Rămâi… rămâi… rămâi cu mine
Oh, înger bun, şi drag, şi scump
Cãci nu te am decât pe tine
Mai scump şi drag pe acest pământ
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Iubire sfântă şi curată
Te chem din cerul tãu prea sfânt
Să pui pecetea minunată
Peste al nostru jurământ.

Dragilor mei nepoţi

Daniel, Florin, Simona
În trei împletesc cununa
Bucuriei pentru mama
Ce se cheamă – Mariana –

Mai aveţi înc-o bunică
Ce este mai bătrânică
S-o iubiţi fără de frică
Căci vă face mâncărică

Şi-un bunic voi mai aveţi
Care stă mai la “mistreţi”
De el grijă să aveţi
Pentru că-i mai “singureţ”

Aţi avut voi şi un tată
Nu-l uitaţi cât veţi fi-n viaţă
Din cer grija el v-o poartă
Căci lui Domnu-i este tată.

V-a iubit şi v-a dorit
Viaţă bună v-a poftit
Şi cu mama s-au silit
S-o aveţi necontenit

Dară voia Domnului
Nu e voia omului
Şi nu este dată oricui
Taina viitorului.



102

Astfel Domnu’ a hotărât
Să vi-l ia, c-a suferit
Şi pe el mult l-a durut
Că de voi s-a despărţit.

Însă singuri n-aţi rămas!
Vă priveşte-n orice ceas
Şi v-ajută în necaz,
În al vieţii greu macaz.

Prin a Domnului putere
Să-nvingeţi orice durere
Din “cuvânt” voi mângâiere
Vă luaţi  când viaţa cere…

Vreau acuma să vă-ndemn
Voi uniţi să fiţi la greu
Să priviţi mereu spre cer
Spre Isus – s-aveţi un ţel!

Viaţa asta-i trecătoare
Şi e foarte-nşelătoare
Însă este o grandoare
De-o trăieşti în ascultare.

Unitate-a fi se cere
Şi în toate doar iubire
Căci cel rău – n-are putere
Când în Domnul  e unire!

Vreau să ştiţi încă ceva
De vreţi a mă asculta
Şi aminte a lua
Căci vreau a continua
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Vreau să ştiţi că sincer sunt
Vă iubesc – pe toţi şi plâng
Pe toţi vreau ca să vă strâng
În braţe să vă cuprind

Să v-ajut cu tot ce pot
Sprijin să vă fiu în tot
Rog pe Domnul Savaot
Pentru voi să fiu prooroc

Să vă ştiu a îndruma
După sfânta voia Sa
În toată viaţa grea
Să luăm din el povaţa

Căci el ştie cale-acolo
Unde n-om cânta în solo
Ci cu toţi cei dragi dincolo!
Ne-om uni – ne-om aminti

De trãirea pe pãmânt
În suspine şi jelind,
Însă scopul atingând
Ca să fim cu Tatăl Sfânt!

DannyC
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Gânduri…

Lumea nu merită sacrificiul de a trăi pentru ea – cu atât mai 
puţin de-a muri, pentru că merită a muri şi a trăi pentru Cristos.

Mulţi aşa-zişi prieteni nu merită fidelitatea ta trădându-ţi-o; 
merită să fii credincios singurului prieten adevărat care nu te va 
trăda niciodată - Domnului Isus Cristos.

Dacă Isus ar fi fost un om de rând, un om simplu, muritor, şi 
dacă ar fi murit pentru un crez anume, şi n-ar fi fost Fiul lui Dum-
nezeu venit în lume să ne salveze – lumea nu l-ar fi meritat pe Isus 
nici ca om şi n-ar fi meritat să-şi dea viaţa pentru ea. Cu atât mai 
mult fiind Fiul lui Dumnezeu…Oricum, lumea fără Isus, Dumnezeu 
şi Duhul Sfânt va rămâne pierdută pentru totdeauna în păcat.

Un prieten care te iubeşte cu adevărat este acela de care nu 
ai nevoie în zile bune, când îţi merge bine şi ai de toate, ci atunci 
când toţi te părăsesc, când ai probleme şi eşti în necaz el îţi întinde 
o mână de ajutor. Şi-ţi spune: n-am încetat niciodată să te iubesc, 
chiar şi atunci când m-ai respins.

Fii întotdeauna omul parolist care se ţine întotdeauna de cu-
vânt. Şi atunci când promiţi ceva cuiva respectă promisiunea, chiar 
dacă este în paguba ta. Şi Domnul te va binecuvânta.

Fă în aşa fel, cât eşti în viaţă, să trăieşti curat, demn şi credin-
cios, principiilor biblice şi Domnului ca atunci când părăseşti viaţa 
aceasta să rămână în urma ta un miros plăcut şi alţii să poată călca 
pe urmele tale, fiindcă şi tu ai călcat pe urmele lui Cristos, ca după 
moartea ta mulţi să dorească să-ţi urmeze exemplul.
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