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CONSTANTIN STANCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ECOU DE PSALM 
 
 
 

Moto:  
 
 

Psalmul  85:11 Credincioşia răsare din pământ, şi dreptatea priveşte de la înălţimea cerurilor. 
 
Luca 8:25 Apoi a zis ucenicilor Săi: „Unde vă este credinţa?” Plini de spaimă şi de mirare, ei au 

zis unii către alţii: „Cine este acesta de porunceşte chiar şi vânturilor şi apei şi-l ascultă?” 
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                                                          ECOU DE PSALM  (I.) 
 
                                                                      Psalmul 139 

 
Mã cunoşti de aproape, Doamne, 
Mã ştii, în pãtrunzi gândul, cuvântul, 
Mã cãlãuzeşti prin ierni şi toamne, 
Eşti Cel Prea - Înalt, Prea-Sfântul … 
 
Mâna Ta Bunã o pui peste mine, 
Şi stau mereu, smerit, în Faţa Ta, 
Mã aperi de rãu, mã trezeşti la bine, 
Dupã  noaptea auritã în lacrima grea…  
 
M- ai întocmit în mod minunat, 
Fiinţa mea slabă e tare în Tine, 
Prin Cuvântul Tãu sunt şi curat, 
În rugãciune e har şi e bine … 
 
În Cartea Ta mi-ai scris viaţa, 
Totul a fost în adevăr rânduit, 
Ai alungat duhuri rele, ceaţa, 
Şi, Doamne, nu m- ai risipit … 
 
Când adorm sunt mereu cu Tine, 
Când mă trezesc sunt iarăşi cu Tine, 
M-ai vindecat de păcatul din mine, 
Ai ars răul cu prea mult bine … 
 
Gândurile Tale sunt nepătrunse, 
Nu le pot număra, nici nu le ştiu, 
Doar în ceruri luminează cele spuse, 
Şi, iată, sunt chiar umilul fiu … 
 
Numai, Tu, Doamne, inima o ştii, 
Numai Tu îmi cunoşti gândul, 
Mi- ai dăruit clipe curate, mii, 
Ai altoit în sufletu-mi Cuvântul … 
 
Nu  mă pot abate pe dreapta Cale, 
Mâna Ta mă conduce prea vie, 
Sunt chemat în lucrările Tale, 
Mă binecuvântezi în har şi veşnicie … 
 



 3

 
 
 
RUGĂCIUNEA DIMINEŢII 
 
                                    Psalmul 92 : 2 
 
O, în rugăciunea dimineţii 
Eşti,  Doamne, tot mai aproape, 
Cad vremuri, draperiile ceţii,  
Iar, Tu, vii călcând pe ape… 
 
E Har şi Duh de bunăvoinţă 
Ce se deschide peste noi, 
Învăţăm să umblăm prin credinţă, 
După cum ai spus : doi câte doi… 
 
Sunt cuvinte ce curăţă fiinţa 
E puterea ce ne ţine-n picioare 
Şi ne pătrunde cunoştiinţa 
Când potoleşti furtuni pe mare … 
 
Dimineaţa  rugăciunea e curată, 
Inima se deschide precum aripa, 
Isuse, schimbi oameni deodată, 
Invingând moartea, durerea, clipa … 
 
Prin rugăciune ziua e binecuvântată 
E o zi din viaţa ta şi smerit, 
O primeşti ca o jertfă prea curată 
Ştiind că prin Isus eşti şi iubit … 
 
Şi cetatea, Isuse, este în Harul Tău, 
Sfinţeşti locul cu raza din stea, 
Birueşti prin bine ceea ce-i rău, 
Iar crucea  şi azi este atît de grea … 
 
Omule, să te rogi, să chemi, să speri, 
Să mergi pe calea spre nemurire, 
În dimineaţa în care, iată, ceri 
De la Isus o blândă mântuire … 
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EPISTOLA LUI  PAVEL 
 
                                        2 Cor. 6 : 7-10 
 
 
Cine sunt şi aş putea să fiu ? 
Doar El o ştie prea bine, 
Sunt omul sau poate un fiu 
A Celui ce era, ce este, ce vine … 
 
Şi parcă am fost chemat pe nume, 
Şi parcă m - a strigat Cineva, 
Şi parcă m-a rupt de lume, 
Lumina-i adîncă şi fulgul de nea … 
 
Ca un necunoscut şi totuşi cunoscut, 
Ca un înşelător care spune, iată, adevărul, 
Din Cuvântul Cuvânt crescut 
Trecând prin vremuri, precum gerul … 
 
Ca unul care moare, trăind, 
Ca unul care trece venind, 
Ca unul întristat, veşnic râzând, 
Ca unul viu, purtat de gând … 
 
Mereu sărac, avănd de toate, 
Pe bogaţii lumii îmbogăţind, 
Dar de Isus având parte, 
Întinerind când vremea e-n colind … 
 
Un om ce nu are mai nimic 
Şi totuşi stăpânind toate, totul, 
Şi timpul, veacul şi un pic, 
Trecând de moarte, depăşind potopul … 
 
Acesta sunt, eu n-am ştiut, 
Dar Isus o ştie prea bine 
Căci m-a iubit şi m-a durut 
Cel ce era, ce este, ce vine … 
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ÎN  LUMINA   LUI    ISUS 
 
                                            1 Cor. 6 : 12 
 
 
Ce libertate când totul este îngăduit ! 
Câtă cercetare când nu totu-i de folos ! 
Să trăim în veacul acesta ce-i de trăit,  
Dar cu viaţa ascunsă în El, prin Hristos …. 
 
Aşa cum L-a înviat  pe Isus când ne iubea, 
Cu puterea SA cea  sfântă ne va învia ! 
Din moarte la viaţă Mesia trecea, 
Din veşnicii în veşnicie Cuvântul biruia … 
 
O, ce trupuri curate, ca  Temple  înnoite,  
Pentru Duhul care puternic ne sfinţeşte, 
O, ce putere biruind umbroase ispite, 
Pentru cel ce prin Domnul creşte, mai creşte … 
 
Dincolo de lume şi căderi  e chemarea, 
Dincolo de greşeli, de slăbiciuni e învierea, 
Rămânem dar în har, în credinţă şi-n starea 
În care am fost chemaţi, învăluindu-ne cu tăcerea … 
 
 
Rămânem, iată, cu Mesia în veacul sfânt, 
Liberi, pregătiţi pentru Împărăţia de Sus, 
Născuţi prin Duhul cel viu, din Cuvânt … 
Înaintăm smeriţi prin Lumina lui Isus … 
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NUMELE E SCRIS PE CER 
 
 
                                                  Psalmul 8 
 
 
 
Doamne, Numele Tău e scris pe cer, 
Veşnicia Ţi-e încrustată – n albastru, 
Lucrările sfinte şi vii nu pier, 
Ne vorbeşti prin iarbă, prin astru… 
 
 
Ne vorbeşte în zilele Tale curate, 
Ecoul trece vizibil prin vreme, 
Până la margini de lume, uitate, 
Pentru cel ce de Tine se teme … 
 
Nimic nu se ascunde-n lumină, 
Lumea-i deschisă ca o carte, 
Blândă, binecuvântată şi lină, 
E mântuirea ce creşte prin toate … 
 
Sufletul e puternic  înviorat 
De Cuvântul viu, prea curat, 
De Cel ce te învie cu adevărat, 
Salvându-ne din moarte şi păcat … 
 
Şi ochiul ţi-e luminat adânc 
De Cuvântul nins de Sus, 
Eşti spălat în fiinţă şi-n gând 
Prin Harul izvorât din Isus … 
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CALEA      ÎMPĂRĂŢIEI 
 
                                  Psalmul 17 : 7 
 
Te roagă, neîncetat, în duh, 
Se deschide Calea Împărăţiei, 
Ridică-te din trecătorul trup, 
Lipeşte-te de mlădiţele viei… 
 
 
Mai presus de acest veac, 
Mai presus de acestă lume, 
E Cuvântul Viu, tainic leac, 
Şi Hristos, puternic Nume… 
 
Apropie-te de Cuvântul viu, 
Ia viaţă din viaţa eternă, 
Peste cei ce ascultă şi ştiu, 
E lumina înflorind în beznă … 
 
 
Îndoiala din sufletul tău, 
N-o pune-n balanţa de aur, 
Durerea din sufletul tău, 
Atinge aripa de graur … 
 
Ascultă Vocea venită de Sus, 
Ascultă  atent Glasul blând, 
Taci când vorbeşte Isus, 
Spală-ţi  viaţa  prin Cuvânt … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAINA 
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         EFESENI 3 : 3- 13 
 
 
 
 
Dragostea fost-a la toţi arătată, 
Şi multe nu-s ascunse acum, 
Avem mereu ceruri şi un Tată 
Ce ne–nsoţeşte pe adevăratul drum … 
 
 
Mai fericiţi, cu mult mai fericiţi, 
Taina se deschise spre lume, 
Noi, primim putere, împliniţi, 
Prin Hristos, eternul Nume … 
 
 
Şi cerul s-a deschis deodată, 
E atâta lumină-n fiecare zi, 
Pătrunzi Cuvântul, iată, 
Pas cu pas, fără să ştii … 
 
 
Cu Duhul Sfânt vedem prin veac, 
Şi ochi avem la inimă, şi viaţă, 
Când pomii şi stele mai tac, 
Deschisă-I Împărăţia-n faţă … 
 
E înţelepciune, e o taină vie, 
Adunaţi sub Cortul Său Ceresc, 
Să creştem ca mlădiţa-n vie, 
Pentru cei ce plâng şi  ce iubesc … 
 
 
Să te apropii de Dumnezeu, 
Prin Isus ai intrare –n Împărăţie, 
Rupt de păcatul ne spus şi greu, 
Doar prin puterea care ne învie … 
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BINECUVÂNTARE 
 
 
                     Efeseni 1 : 3-14 
 
 
 
Prin Isus, doar prin El, precum ştii, 
Am fost aleşi chiar de Dumnezeu, 
Alegere  înţeleaptă, prin veşnicii, 
Binecuvântare mai presus de rău … 
 
 
Înaintea întemeierii de lume, 
În vremuri pure, de început, 
Iată, sunt aceste lucruri bune : 
Sfinţenia, dragostea, tot ce-i plăcut … 
 
 
Astfel am fost aleşi prin veac, 
Chiar înfiaţi prin Hristos Isus, 
Prin cele ce vorbesc, sau tac, 
Prin viaţa deplină venită de Sus … 
 
Am fost răscumpăraţi prin har, 
O iertare de păcate şi erori, 
Acest cântec blând şi clar, 
Plutind mai presus de nori … 
 
Ne-a  descoperit  taina din Cuvânt, 
După planul viu şi prea sfânt , 
Să avem cu toţii acelaşi gând, 
Un cer nou şi un nou pământ …  
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GÂNDUL CELUI ÎNŢELEPT 
 
                        Eclesiastul 9 : 15  
 
 
 
În cetatea lui Dumnezeu Sfântul, 
Locuieşte cel bun şi credincios, 
Cu frică de Tatăl, păzind Cuvântul, 
Trăind prin lumină în frumosul – frumos…. 
 
 
Aşteaptă dar cu răbdare mângâierea 
Pentru sine şi pentru poporul ales, 
Iată, învie o dată cu învierea 
Ascultând Glasul de Sus tot mai des … 
 
 
Doar Duhul Sfânt îl înştiinţează 
Zilnic, blând, cu putere şi bucurie, 
În zori de zi, seara şi la amiază 
Despre cele vii din eterna  vie … 
 
Mânat de Duhul cel Sfânt cu putere 
El urcă mereu la Templul ceresc, 
Vesteşte în lume o aceeaşi înviere 
Prin Isus, pentru cei ce încă iubesc … 
 
 
Sub mâna bună a lui Dumnezeu, 
Trăind adevărat o viaţă prea sfântă, 
Cu gându–n lumină nu –i greu 
Să intri-n Împărăţia unde se cântă … 
 
El vede salvarea,  mântuirea, 
Primeşte harul venit de Sus, 
Pacea, viaţa şi desăvârşirea  
Prin acelaşi Prieten – Isus …  
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PSALM 
 
 
       Psalmul 23  
 
 
 
Tu, Doamne, mă călăuzeşti, 
Fiinţa mi-o hrăneşti, în slăbiciune, 
Zilnic, Doamne, îmi vorbeşti, 
Mă aperi de ispite, de lume … 
 
Iată, ape liniştite, în înserare, 
Căile sunt drepte şi vii, 
Pentru Numele Tău cel Mare,  
Trecem din ţărână în copii … 
 
Sufletul meu se înviorează, 
Cuvântul Tău mă hrăneşte, 
E dulce-n dulcea amiază, 
Iar seara mă linişteşte … 
 
Nu mă pedepsi prea tare, 
Ai milă în slăbiciunea mea, 
Numele Tău e-ndurare şi e mare, 
Chiar şi-n valea rece şi rea … 
 
Şi nu mă tem de răul – rău, 
Dacă aş trece prin umbrele morţii, 
Păzit sunt veşnic de braţul Tău 
În tăcerile reci ale nopţii … 
 
Doamne, bunătate şi îndurare 
Sunt turnate –n viaţa mea, 
Trăiesc minunea cea mare – 
Binecuvântat în Casa Ta … 
 
 
 
 
 
 
 
RĂPIREA  
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                         1 Tes 4 : 14 – 18 
 
 
Un Glas pătrunzător şi  hotărât, 
Un Glas de  arhanghel,  nu de om, 
Glasul celui veşnic sfinţit, 
Va chema cu puterea-I de Domn … 
 
Cu trâmbiţa nevăzută, vie, 
Va chema pe cei aleşi, curaţi, 
Îi va chema din cetate, din vie, 
Să fie  şi-n ceruri aceiaşi fraţi … 
 
Când cerul se va coborî încet, 
Când pământul va fi atins de slavă, 
Vor învia toţi cei au crezut şi cred, 
Părăsind starea rece şi gravă … 
 
Fără voie, blând şi liniştit, 
Vom fi răpiţi spre nori, mai Sus, 
Vom sta buni copii, neclintit, 
Îmbrăcaţi în Harul lui Isus … 
 
Îl vom întâmpina în văzduh, 
Ne vom apropia de cele de Sus, 
Luminaţi şi călăuziţi de un Duh, 
Vom vedea în noi dragostea lui Isus, 
 
 
Pusă la–nceput de vreme şi lume 
Pentru răpirea aceasta aleasă, 
De Cel ce are Înaltul Nume 
Şi ne-a pregătit în ceruri Casă … 
 
 
Va veni clipa aceea sfântă, 
Când vei rămâne cu El în veci, 
Ca fiinţă de slavă ce caută 
Tara de Sus, spre care treci … 
 
 
Din toate rămâne clipa sfântă, 
Locul adevărat din văzduh, 
Acolo învie cei ce cântă, 
Acolo renasc cei ce se duc … 
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Pavel în  Atena 
 
                                    Fapte 17 : 15 – 34 
 
Să străbaţi cetatea pe jos, 
Să priveşti cu atenţie veacul, 
Să cauţi ceva în Frumos, 
Să cauţi fiinţei leacul … 
 
Să descoperi altarul sfinţit, 
Pentru un “ Dumnezeu necunoscut “ 
Când timpul sub semn s-a împlinit, 
Iar pietrele n-au mai tăcut… 
 
La Atena, atins de raza de Sus, 
Pavel vorbeşte lumii, în veac:  
E mereu o Cale prin Domnul Isus, 
Şi, iată, pietrele strigă, nu tac … 
 
Căci omul caută, caută ezitând, 
Caută pe Dumnezeu, Salvatorul, 
Ochi are şi nu vede, tremurând, 
…Şi departe de om nu e Mântuitorul … 
 
El este, mai este lângă noi, iată, 
În El totul e viu, cu tărie, 
Sunt mişcarea şi fiinţa curată, 
După cum în Scriptură chiar scrie … 
 
Şi de aceea a rânduit o zi, 
A pregătit-o prin planul divin, 
Pentru cei ce au fost şi pentru vii, 
Pentru cei ce prin har mai vin … 
 
Dumnezeu nu ţine seama, iată,  
De vremuri de neştiinţă, uitate, 
El dă o poruncă vie, de Tată : 
Să ne întoarcem în gânduri curate, 
 
….Şi să ne pocăim în adevăr, 
Să acceptăm darul de Sus, 
O, atinşi de florile de măr, 
Sfinţiţi  prin dorul de Isus …  
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Căderea Babilonului 
 
 
                                Apocalipsa 18 : 1- 24 
 
Într-o zi, într-o singură zi, uitată, 
Va pieri Babilonul, va arde pierdut, 
Va pieri ca piatra în mare, deodată,  
Rătăcit în păcate, căzut … 
 
 
Lumina nu va lumina în el, 
Mirele şi mireasa se vor topi, 
Va fi uitare, cenuşă şi ger, 
Părinţii se vor întoarce în fii … 
 
Vor plânge cei mari, negustorii, 
Vor plânge casele şi pomii, 
Nu le vor auzi îngerii, nici norii, 
Şi se vor topi în zbor şoimii … 
 
Va fi o zi în care toate cad, 
O mână se va zări pe cer, 
Vor arde uşor cele ce ard, 
Vor rămâne cei care cred … 
 
Toţi din lume au fost amăgiţi, 
Pentru că toate au ajuns în vânzare, 
Pentru că Domnului îi sunt iubiţi 
Doar cei ce sunt pe îngusta Cale … 
 
Babilonul a căzut cum cade clipa, 
E semnul viu dintre hotare, 
Când te atinge îngerul cu aripa 
Afli sfânt că nu se mai moare … 
 
Şi se ridică oraşul cel din nou, în zare … 
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STÂNCA CEA TARE 
   
 
                        1 Tes. 4 :3 - 
 
 
 
O,  voia SA este sfinţirea, 
Fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, 
La EL este pacea, nemurirea, 
Biruind prin bine ceea ce-i rău … 
 
Aceasta este chemarea de Sus, 
E chemarea ce străbate veşnicia, 
A fost proclamată de Hristos Isus, 
Mângâindu-ne blând copilăria … 
 
Am primit Duhul cel Sfânt, 
Am primit salvarea, viaţa, 
Este o scară între cer şi pământ, 
Când peste noi EL îţi apleacă Faţa … 
 
Să ne iubim unii pe alţii curat, 
Aşa ne învaţă chiar Dumnezeu, 
Prin  Emanuel cel înălţat 
Mai presus de secol, de clipă, mereu … 
 
Să trăim liniştiţi, E Glasul Său, 
Îl recunoaştem prin vreme, 
E gândul venind peste bine şi rău, 
Omule, e Stânca Tare, nu te teme ! … 
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ÎMPĂRĂŢIA 

 
 
 
Dincolo de continente şi măriri, 
Mai sus de nori şi peste glie, 
E o ţară veşnică de miri, 
E starea sfântă - a Ta Împărăţie … 
 
 
Şi Împărăţia nu stă-n vorbe, 
E putere pură, venită de Sus, 
Iar peste vremuri tot mai oarbe, 
Domneşte Tu, Prea Bunule Isus … 
 
Să lăsăm îndoiala şi uitarea, 
Ochii să-i înălţăm spre cer, 
Să ne lumineze–n inimă lucrarea 
Prin minunile care nu pier … 
 
Împărăţia-i neprihănire, bucurie, 
E şi pace prin Duhul Sfânt, 
Şi viaţa, omule, adânc ţi-o scrie 
În inimă, în cuget, prin Cuvânt … 
 
E harul care înnobilează fiinţa, 
E harul de început şi Cuvântul, 
Primeşti răspunsul – doar credinţa, 
Te poartă-n Împărăţie, precum gândul … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

 
 
 
 
 
 
TAINICUL NUME 
 
                    Fapte 1: 8 
 
 
 
 
Ce vremuri, ce lumi, ce tăcere, 
Dincolo de om şi de chemări, 
E aceeaşi veşnică înviere, 
Ca singurul răspuns la întrebări… 
 
Nu vom ştii niciodată, nu vom ştii, 
Ce vremuri, ce peceţi vor mai fi, 
Dar avem şansa de a rămâne copii,  
Duşi de mână de Tatăl din veşnicii … 
 
Împăraţi între popoare au mai fost, 
Împăraţi sau regi, căpetenii s-au dus, 
Rămân doar cei ce –n adevăr cunosc 
Martirii vii între un ieri şi un apus … 
 
Nu vom ştii niciodată, nu vom ştii, 
Tatăl are puterea în cer şi pe pământ, 
Prin Har şi Credinţă îi suntem fii, 
Salvaţi prin adevăr şi Cuvânt … 
 
Dar, iată,  primim o putere de Sus, 
Şi Duhul Sfânt se coboară deplin, 
E Calea bună din blândul Isus, 
Ce face din noi martorii ce vin … 
 
Şi cei ce duc Cuvântul în lume,  
Şi cei ce fac voia Celui de Sus, 
Şi cei ce cunosc tainicul Nume 
Mântuitor al vremurilor-Isus … 
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NICI NU EXIST, ISUSE 
 
                                Galateni 6: 3 
 
…Şi nici nu exist, Isuse, 
Fără Tine nimic nu sunt, 
Toate clipele sunt duse, 
Iar pământul nu-i pământ …  
 
 
…Şi pare a fi un gol în fiinţa mea, 
E un golul ce se umple, iată, 
Când coboară lumina grea 
Şi-mi îmbracă fiinţa toată … 
 
Şi poţi locui în mine cu har, 
Aş putea fi cortul tainic, viu, 
Cortul regesc, supremul dar, 
Unde epistole veşnice se scriu  … 
 
 
Prin Tine, Mântuitorule, toate-s noi, 
Prin Tine lumea primeşte viaţă iar, 
Cât de ciudat, unul din doi, 
Trăieşte prin credinţă şi har … 
 
 
Şi eu nici nu exist, Părinte, 
N-aş avea nume, nici viaţă, 
Şi toate îmi stau înainte, 
Prin Cel ce la cer se –nalţă … 
 
 
Viaţa, o mărturisesc, este un dar 
Venit de Sus, din Cel Prea Înalt, 
Născutu-m-am ca un stejar, 
Prin jertfă am făcut eternul salt … 
 
Am trecut din moarte la viaţă, 
Am înviat sub Mâna Ta, blând, 
Şi am învins ţărâna, pe faţă, 
Prin El, Fiul celui Prea Sfânt … 
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ROADA DUHULUI SFÂNT 
 
                    Galateni 5 : 20 –22 
 
 
Roadă Duhului Sfânt, roadă, 
Dragostea ce nu piere niciodată, 
Chemând fiinţele să creadă 
În Împărăţia atât de mult aşteptată … 
 
 
…Şi bucuria ce îmbracă fiinţa, 
Venind dinspre Isus, blând, 
Iluminându-ne viaţa, credinţa, 
Pentru cei ce speră cântând … 
 
Pacea, roadă a Duhului Sfânt, 
Te leagă de Dumnezeu într-o clipă, 
Îţi scrie în inimă dulce Cuvânt, 
Te atinge cu o sfântă aripă … 
 
… Şi toate te leagă de veşnicie, 
Te leagă de Omul Isus, 
Te leagă cu o divină tărie, 
Prin puterea venită de Sus … 
 
Împotriva acestor lucruri, iată, 
Legea se stinge într-un veac dus, 
Intri –n familia prea curată, 
Moştenind viaţă prin Isus … 
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CU INIMA CURATĂ 
 
                        Iacov 4 :10 
 
Curată să-ţi fie inima şi fiinţa, 
Şi mâna ta curată să-ţi fie, 
Credinţa copleşeşte neştiinţa 
Ca focul de Sus chemat de Ilie … 
 
 
Smerit,da, să stai în faţa Sa, 
Apropie - te, deci, de Domnul, 
EL este mai sus ca orice stea, 
Şi-ţi îmbracă-n pace somnul … 
 
 
Şi EL se va apropia de tine, 
Va face un pas uşor şi blând, 
Te va ierta cu prea mult bine, 
Te va sătura din al Său gând … 
 
 
Supuneţi-te lui Dumnezeu, 
Ascultă, dar, Glasul Său, 
Prin Duhul biruieşti ce-i rău, 
Cu EL e uşor tot ce-i greu … 
 
Am primit un har mai mare, 
Cei smeriţi au fost înălţaţi, 
Viaţa cu Isus e fără de hotare 
Când rămânem mereu aceeaşi fraţi …  
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CÂNTECUL DIMINEŢII 
 
                       Ioan 14 : 6 
                                
A creat întreg universul –n foc, 
Nopţile şi visele ni le-a creat, 
Domnul ne-a dăruit viaţa în loc, 
Într-un timp hotărât binecuvântat …  
 
Doamne ! şi sufletul ni l-ai creat, 
Ca un dar ce vine de departe, din slavă, 
E darul darurilor, ne neuitat, 
Darul acela fără plată şi grabă … 
 
Cu iubire ne-ai creat, cu iubire, 
Pus-ai în noi lumină, viaţă, vis, 
Ne-ai copleşit cu mântuire, 
Ca steaua înmugurită-n Paradis … 
 
Când greutăţi ne vor căuta frenetic, 
Răsărind din timp şi netimp, 
Din veacul acesta rătăcit şi eretic, 
Ne zideşti cu veşnicia în schimb … 
 
Ai vindecat bolnavi în tristeţe,  
Pe copii neprihăniţi i-ai ales, 
Bătrânilor le-ai dat tinereţe, 
Iar veşnicia ne-zăpezeşte ades … 
 
De aceea spre Tine merg luminos, 
Cu fiinţa neputincioasă, slabă, 
Prin cântec, psalm, prin tot ce-i frumos, 
Privesc prin vremuri, în slavă … 
 
De acolo, din slava Ta absolută, 
Eu te aştept, iată, să vii curând, 
Iar peste toată viaţa mea durută, 
Pluteşte Cuvântul Tău, prea blând … 
 
Să cântăm cu sufletul, cu fiinţa, 
Să ne rugăm cu sfială, –n credinţă, 
Şi să învăţăm viu ce-i biruinţa, 
În duh, în gând, în fiinţă …  
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SĂ NU OBOSIM 
 
 
 
E o poruncă vie care ne spală 
Sufletul, inima şi trupul, întregi, 
Vine o zi tot mai pierdută şi goală 
Când, omule, trebuie să-nţelegi : 
 
Dumnezeu a pus curată rânduială, 
Noi primim porunca, se ştie, 
Care ne scapă de păcat şi de boală, 
Şi ne leagă sfânt de Împărăţie …. 
 
Dumnezeu ne şopteşte acum 
Prin Cuvântul Său bun,  
Se face şi carnea un scrum 
Arsă de veşnicia ce-o spun,  
 
O spun îngerii şi creaţia toată 
Şi Fiul o vesteşte neîncetat 
În lumea aceasta iertată,  
Când ne-a iubit şi ne-a salvat … 
 
Să nu ostenim pe Calea luminii, 
Să rămânem tari prin Isus, 
Căci lemnul, sângele şi spinii 
Ne-au chemat şi ne-au supus … 
 
Să nu obosim făcând ce-i bine, 
Primi-vom puterea deplină, 
Dacă ascultăm Glasul ce vine 
Din înviere şi din lumină …   
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PESCUIREA MINUNTATĂ 

 
                                 Ioan 21 :  6 
 
Într-o dimineaţă Isus va fi pe mal, 
Vom auzi Glasul Său clar îndemnând, 
Aruncaţi-o în partea dreaptă, sub val, 
Şi mreaja nu se va rupe, pescuind … 
 
 
Acolo, în dreapta corăbiei veţi găsi, 
Peşte şi rodul fi-va însutit, 
Cu El învăţăm în adevăr a pescui, 
Dacă ascultăm de Cel ce ne-a iubit…. 
 
 
Şi ne iubeşte mereu, vorbind blând, 
Isus se arată prin vreme şi veşnicii, 
Să privim prin credinţă şi Cuvânt, 
Ascultători pescari, prieteni şi copii … 
 
 
Să cunoaştem încă o dată lucrarea, 
Pescuirea minunată să ne întărească, 
Să-nvingem păcatul, valul, marea, 
Prin Isus, Cel ce vrea să ne găsească… 
 
 
Pe mal, în dimineaţa luminată, 
Era jăratic, peşte şi pâine, pregătite, 
Eram chemaţi la prânz de-ndată, 
La o părtăşie în cele sfinţite… 
 
 
Ştim noi sau nu ştim, pe Isus ? 
Şi marea şi dimineaţa, iată, vorbesc, 
Să pescuim pe pământ în valul dus, 
Dar nădăjduind la netimpul ceresc…  
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PRIN CUVÂNT 
 
                           1 Cor. 6 : 12 
 
O, trupul acesta, ţărână uimită, 
Templul Duhului Sfânt, curat, 
Prin iubirea de Sus primită, 
Prin Cuvântul Cuvânt înălţat…. 
 
 
De la Tatăl am primit Duhul Sfânt, 
El locuieşte în noi cu tărie, 
Chiar fiind pe acest pământ, 
Sunteţi şi la Isus în vie … 
 
Prin Duhul cel curat, împărătesc, 
Primiţi, iată, viaţa ca-n dar, 
Prin vremuri mai cresc 
Fiii născuţi din nou, prin har … 
 
 
… Şi nu ne mai aparţinem, iată, 
Ai noştri nu ne mai suntem, 
Cât timp avem în cer un Tată, 
Prin credinţă vie să umblăm … 
 
 
Toate ne sunt îngăduite, toate, 
Dar nu totul e şi de folos, 
Dumnezeu are putere şi poate 
Să ne ridice din cele de jos … 
 
Să ne dea viaţă cu tărie, 
Să ne ridice la ceruri, Sus, 
Să fim cu Isus în vie, 
Prin Cuvântul care s-a spus …  
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SĂ TRĂIM FRUMOS CA- N TIMPUL ZILEI 
 
 
                              Romani 13 : 13 
 
Să trăim frumos, în Domnul Isus, 
Să ne dezbrăcăm de faptele nopţii, 
Gândul curat să fie la Cele de Sus, 
Să ne dezbrăcăm de hainele morţii … 
 
Să trăim frumos ca – n timpul zilei, 
Inima să ne fie luminată-n Cuvânt, 
În bucurie să de deschidem milei, 
Pentru cele vii de pe acest pământ … 
 
 
Să biruim răul cu binele de Sus, 
Iată, Dragostea e împlinirea legii, 
Să ne-mbrăcăm în Hristos Isus, 
Pentru nunta unde plâng şi regii … 
 
Să rămânem la cele smerite, în veci, 
Căutând Împărăţia lui Dumnezeu, 
Prin vremuri triste, tot mai reci, 
Ridicându-ne mai presus de rău … 
 
 
Să fim plini de râvnă, cu duhul, 
Lucrând viu pentru Tatăl ceresc, 
Credinţa să se vadă-n tot locul, 
Cheia celor ce veşnic iubesc …  
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A CUNOAŞTE PE ISUS 
 
 
                                      Filipeni 3 : 10  
 
 
Să-L cunoşti pe Isus într-o seară, 
Să-L cunoşti simplu, adevărat, 
Cum creşte dimineaţa peste ţară 
Şi cum se face Înaltul Înalt …  
 
 
Să cunoşti puterea învierii Lui,  
Să o simţi în fiinţa ta curat, 
Pe când lumea atârnă de un cui, 
Bătut în mâna Celui ce-a înviat … 
 
E puterea mai presus de veac, 
E puterea venită de Sus, 
Când apa şi sângele nu tac, 
Eşti biruitor prin biruitorul Isus … 
 
 
Când s-a înălţat peste mormânt, 
În doar  trei zilele stelare, 
Etern cum e Cuvântul Cuvânt, 
Când se arată Împărăţia-n zare … 
 
 
Să primeşti dreptatea sfântă, 
Simplu, ca pe un pahar cu apă, 
Peste cel ce se roagă şi cântă, 
E îngerul care ştie să tacă… 
 
 
Prin credinţă-n Isus primeşti 
Neprihănirea fără plată, 
E darul coborât din cele cereşti, 
Căci în ceruri ai pururi un Tată … 
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ROD PRIN CUVÂNT 
                               2 Petru 1 : 4 - 7 
 
El ne-a chemat prin adevăr şi putere, 
Glasul Său ne-a atins inima, fiinţa, 
Deşi a murit, vorbit-a prin înviere, 
Ne –a dat cunoaşterea, preştiinţa … 
 
 
Har după har s-au coborât deplin, 
Puterea Sa Dumnezeiască ne-a dăruit 
Viaţă prin bine, din prea plin … 
Pentru cei ce trăiesc prin Cel ce-a iubit … 
 
 
Prin Cel ce iubeşte mereu şi acum, 
Făcându-ne părtaşi stării Dumnezeieşti, 
Ne-a luminat un viitor, un tainic drum, 
E Lumina în care drept mai creşti … 
 
 
Doar să stăruim, să urmăm în ştiinţă, 
Să umblăm curaţi prin credinţă, 
În toate poate fi un duh de bunăvoinţă, 
Prin Cel ce ne ţine tari şi în fiinţă … 
 
 
Să unim, dar, credinţa cu fapta, 
Fapta să ne descopere cunoştinţa, 
Să ascultăm în răbdare şoapta 
Celui ce ne învaţă ades biruinţa … 
 
 
Evlavia să ne întărească blând, 
Să ne topim fiinţa în Viţa Isus 
Primind iubirea de fraţi şi – n gând 
Ca semnul Prea Sfânt venit de Sus … 
 
Şi credinţa ne pregăteşte deplin 
Un viitor, o nădejde, prin har, 
Şi iubirea de oameni, prea lin, 
Coboară – inimi, supremul dar … 
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DOMNUL PE UN ZID FĂCUT LA CUMPĂNĂ 
 
                                       Amos 7 : 7 
 
Pe un zid făcut la cumpănă, 
Pe un zid ce nu mai cade, 
Stă Domnul şi ţine în mână, 
Cumpăna vie, ce tainic mai arde … 
 
 
Şi Domnul pune cumpăna vie 
În mijlocul poporului Său 
O pune chiar, aici, în vie –  
Şi cât de greu e greul – greu ? 
 
Şi pune cumpăna vie Domnul 
Peste fiinţele noastre pieritoare, 
Afli cât de uşor e omul,  
Iar păcatul se ascunde-n uitare … 
 
Să căutăm dar pe Domnul 
Şi astfel noi vom trăi, 
Aşa cum trăieşte şi omul 
În prezentul veşnic “ a fi “ … 
 
Să-l căutăm până se poate, 
Să-l găsim chiar acum, 
Peste necazul zilei, poate, 
Isus îţi apare în drum … 
 
Cu Domnul dreptatea-i 
Apă curgătoare toată, 
Neprihănirea un pârâu este 
Ce nu seacă niciodată … 
 
Să căutăm pe Domnul, iată, 
Trăind astfel în veşnicie, 
În ceruri este mereu un Tată, 
Care iubeşte, ne iartă, ne ştie… 
 
Pe un zid făcut la cumpănă, 
Pe un zid ce nu mai cade, 
Stă Domnul şi ţine în mână, 
Cumpăna vie, ce tainic mai arde … 
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LUCRURILE DE SUS 
 
                      Coloseni 3 : 2 
 
După lucrurile de sus umblaţi, 
Căutaţi-le cu fiinţa toată, 
Iubiţi-vă blând, fiţi fraţi, 
Căci Împărăţia în inimi se arată ! 
 
 
Gândiţi zilnic la Cele de Sus, 
Gândul să vă fie prea curat, 
La dreapta Tatălui, Isus, 
Ne-a pregătit loc în Cerul Înalt … 
 
 
Vorbiţi despre lucrurile de  sus 
Cu tărie, cu bucurii şi nădejde, 
Staţi de vorbă cu Prietenul Isus, 
Căci adevărul în suflet înfloreşte … 
 
Cu El aţi înviat, deşi nu o ştiţi, 
Lăsaţi lucrurile de pe pământ, 
Creşteţi mereu, vă sfinţiţi,  
Prin părtăşie, rugăciune, Cuvânt … 
 
Cu Isus aţi şi murit, mereu înviind, 
Viaţa voastră-i ascunsă sfânt şi viu 
În Dumnezeu, mai presus de gând, 
După cum apostolii adânc ne scriu … 
 
Cu Duhul cel Sfânt şi Cuvântul, 
Taina se deschide precum floarea, 
Ne limpezeşte fiinţa şi gândul, 
Pregătită e spre ceruri cărarea … 
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ISUS 
 
 
 
 
 
 
I-au împărţit la sorţi cămaşa, 
Crucea i-au vândut-o bucată cu bucată, 
L-au dat şi  morţii, vrăjmaşa, 
Intr-o uitare veşnic neterminată... 
 
I-au vândut şi chipul pe nimic, 
I-au risipit pildele pe-arginţi 
Sângele tămăduitor, pic cu pic, 
Rătăcindu-L trist printre sfinţi ... 
 
Când draperia la altar s-a frânt, 
Lumina a biruit în noapte, 
S-a născut din moarte un Cuvânt, 
Apostolii topitu-s-au în fapte ... 
 
Deasupra de vreme ca un fulger 
Va veni tainic, clar  şi sfânt 
Nu va fi gând şi nu va fi cuget 
Să nu fie mântuite prin Cuvânt ... 
 
E calea, adevărul, e viaţa, 
E-mplinirea tainei şi a legii 
De pe ochii tăi se ia ceaţa, 
E veacul în care pier regii ... 
 
 
Regii pământeni şi idolii 
Se duc în umbre şi-n pământ, 
Se nasc şi trăiesc ctitorii 
Pentru-nviere în dulce cuvânt ... 
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