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Efemer și etern

Trec toate-n marea pribegie,
Ca norii, toamna, călători…
Și încercări și bucurie
Trec ca și-ai dimineţii zori.

Trec toate în vremelnicie
Și lumea cu a ei comori,
Și anii plini de bogăţie
Și zilele cu vânt și nori.

Trec trilurile primăverii
Și trece verdele de mai.
Trec ploi, furtuni, zefirul verii
Cu zbor de fluturași pe plai.

Trec feciorelnice clipite
De vis, iubire și fior,
Trec promisiuni și legăminte
Când vine timpul pentru zbor.

Trec nume, glorii, trec poziţii,
Trec vieţi de har sau compromis.
Rămâne-o Carte: Cartea Vieţii. 
Ai numele în ea înscris?

Trec oamenii și trec sisteme,
Trec ca și apele în mori;
Cad frunzele de vânt și vreme,
Dar nu eternele valori.
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De ce te bizui pe talente?
Trec ca și umbrele-n apus…
Rămân doar sfintele momente 
Din proslăvirea lui Isus.

Va trece Terra, cât și cerul
Și slava lumii ca un vis…
Rămân doar fapta, caracterul,
Copiii smulși din foc și-abis.

Când limbile și cunoștinţa,
Când profeţia va-nceta ―
Rămâne dragostea, credinţa,
Cât și speranţa… pururea!

Când trece orișice fiinţă
Și orice om e schimbător,
Începe-o viaţă-n biruinţă,
Ia-L ca model pe Salvator!

Nu doar în vremea înserării
Să-ţi răscolești parcursul drum,
Ci azi, din ghemele umblării
Să ţeși un sfânt destin-acum.

Te bizuie și azi, și mâine
Pe Dumnezeu! E minunat!
A fost și este, va rămâne
Același, veșnic neschimbat.
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Sãrbãtorile Domnului


Sărbătorile Domnului 

Pe drumul existenţei tale,
Fă câteva popasuri vii!
Isus e prim popas pe cale,
Primește-Odihna jertfei Sale ―
Că astfel te poţi odihni.

Marcheaz-apoi evenimentul
Când Domnul din Egipt te-a scos!
Pecetluiește testamentul
Cu sfântu-I sânge, în momentul
Serbării Paștelui, Hristos.

Urmează-n viaţă curăţia ―
E Praznicul Azimilor.
Trăiește-n viaţa ta sfinţirea!
Du-ţi pân’ la capăt mântuirea!
Să-L poţi vedea pe Creator.

Treci prin popasul Cincizecimii!
Cu Duhul Sfânt fii botezat!
Să lupţi cu forţa-ntunecimii,
Să fii în roadă printre primii,
Vestind Cuvântu-n lung și-n lat.
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C-așa vei fi la Roș Hașana,
Când trâmbiţa va răsuna.
Nu poate să descrie pana 
Când sfinţii vor cânta: „Osana”!
Și în văzduh s-or înălţa.

Căci la Kippur-ul – judecata –
La tronul lui Hristos, pe rând
Vor trece toţi să-și ia răsplata,
Va fi evaluată fapta
De Cel ce vine în curând!

Când în sfârșit vei fi în glorii,
La Sucot, pe un Nou Pământ,
Vei sta în Cortul Sărbătorii,
Cu sfinţii, toţi biruitorii!
Cu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt.
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Naºterea Domnului


Doarme-n iesle

Doarme-n iesle, pus în paie,
Cel venit dintre splendori…
Raza stelei în văpaie
Îl mângâie pe-obrăjori.

Îngerii, în simfonie
Cântă Celui preamărit,
Și-n sublimă bucurie
Universul s-a unit.

Mama-n lacrimi îl sărută
Și îi cântă-ncetinel.
El, prin vis zâmbind, ascultă
Blând scăldat în nimb de cer.

Când L-au vizitat păstorii
Îngerul le-a amintit 
Că Pruncușorul e din glorii,
E Hristosul profeţit.

Iosif și Maria-ascultă
Sunt uimiţi de ce s-a spus
Și păstrează vestea scumpă
Că Mesia e Isus.
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Cântarea Mariei

Mi-ai fost un prunc scump, drăgălaş,
Venit din slăvi visate,
Mi-ai fost apoi un copilaş
Ascultător în toate.

Ce mare har mi s-a făcut
Să-Ți fiu, Isus, mămică:
Să Te cuprind, să Te sărut
Şi să Te cresc cu frică.

Te-am îngrijit cu atâta drag
Şi-am fost privilegiată
Să îmi zâmbeşti senin în prag
Şi să fiu sărutată.

Creşteai frumos, iar chipul blând
Creştea-n înţelepciune;
Ştiam că eşti din cer, un Sfânt,
Ca nimenea pe lume.

Şi anii-ncet, încet au stins
Zefirul tinereţii –
Ştiam că pleci în Paradis,
În Ţara frumuseţii.

Sub ochii mei Ți-ai început 
Divina Ta lucrare,
Ca martoră am tot văzut
Puterea Ta cea mare:

Minuni şi-atâtea vindecări,
Exorcizări şi semne
Şi învieri şi confruntări
Şi-nvăţături eterne.
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Din Betleem pân’ la Calvar
S-au scris astrale pagini:
Salvarea lumii dată-n dar -
Iubire fără margini.

Plângeam văzându-Te zdrobit,
Urcând cu crucea-n spate
Şi cum murit-ai răstignit
Sub munţii de păcate.

Ai înviat şi ai adus 
Salvare omenirii.
Te-ai înălţat la cer, Isus,
Pe norul nemuririi.

Priveam văzând cum pleci spre nor,
Spre zările divine…
Aştept să vii, Scump Salvator…
Să fiu pe veci la Tine.

Mă plec smerit

Mă plec smerit și mă închin,
Ești cel mai mare dar divin.
Isuse drag, Tu m-ai salvat
Din chin, din moarte și păcat.

Ieri, sfinţi martiri și-naintași,
Azi, milioane de urmași 
Își dăruiesc a lor vieţi,
Slăvitei Tale frumuseţi.
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Azi Te declar al meu Păstor,
Ești Domn, cât și Mântuitor!
Tovarăș scump îmi ești pe drum
Și Prietenul cel sfânt și bun.

Tu ești Acel ce-n veci domnești!
Al Universului Domn ești!
O, Tată bun, slăvit Isus –
Îţi cânt și-aici, și-n ceruri sus.

O, ce bucurie

O, ce bucurie!
Cântă ceru-n armonie –
Fiul s-a-ntrupat!
Ceru-I dă onorul,
Vine-n lume Salvatorul
Celor din păcat.

Aștrii-n slavă cântă,
Îngerii binecuvântă:
Glorii Celui Sfânt!
Glorii-n înălţime! 
Cântă marea lor mulţime. 
Pace pe pământ.

Vin întâi păstorii,
La Păstorul bun din glorii,
Magii i-au urmat.
Omule, grăbește
Vino-nchină-te, slăvește-L,
Ca să fii salvat.
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Se-aude-un cor

Se-aude-un cor,
Ce cântă-n zbor,
De îngerii mii,
Cu bucurii.

Din slăvi de cânt,
Mesia sfânt
S-a întrupat –
Ce minunat!

Mărire Lui,
Doar Domnului!
Și pace jos,
Cântă voios.

Sfânt prunc Isus,
Tu ne-ai adus
Salvarea-n dar,
Prin sfântul har.

Să-I cânți și tu

Să-i cânţi și tu ca îngerii!
Că-n valea asta-a plângerii,
A coborât din slăvi Hristos,
Să ierte omul păcătos.

Ca și păstorii de la oi, 
Să-L lăudăm cu drag și noi.
Să mergem pân’ la Betleem,
La ieslea Regelui suprem.
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Ca magii fii călăuzit
Să-L întâlnești pe Cel slăvit,
Dă-i inima, tot ce-ai mai bun –
Să nu te-ntorci pe-același drum.

Ca Simeon să-L așteptăm.
Când vine, să-L întâmpinăm.
Vom fi pe veci preafericiţi –
De-om fi în glorie răpiţi.

Pe un pământ în neguri

Pe un pământ în neguri,
În moarte și infern
Te-ai coborât, Isuse,
În iesle-n Betleem.

Din Golgota salvarea
Mereu a strălucit;
Că ai adus iertarea
Celor ce Te-au primit.

Lumina mântuirii
Spre zări s-a înălţat
Și-a risipit osânda
De neguri și păcat.

Lucrarea mântuirii 
A smuls din depărtări
Mulţimi de milioane,
Din cele patru zări.

Din orice neam sau limbă
Te lăudăm ca Domn
Ești forţa care schimbă
În bine orice om.



15

Copil divin

În legănuţ din paie,
În grajd, în Betleem,
Te-ai întrupat, Isuse,
Tu, Împărat Suprem.

Mulţi îngerași din glorii
Mărire Ți-au cântat.
Și au urmat păstorii,
Cu drag Te-au lăudat.

Și noi azi copilașii,
Cu cerul Îţi cântăm,
Și inimile noastre,
Isuse, Ți le dăm.

A venit Mesia

A venit Mesia!
Slavă Domnului!
Toată omenirea
Să se-nchine Lui!

Cântă-n slăvi oștirea,
Îngerii în cor –
Are mântuirea 
Omul muritor.

Cerul știe cine
Este întrupat;
Cântă-n înălţime 
Celui Preaînalt.
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Preamăriţi popoare
Pe Isus Hristos!
Merită onoare,
Din păcat ne-a scos.

El revine-n glorii
Pentru-a ne răpi.
Vom străpunge norii,
Plini de bucurii.

Betleem, casa pâinii

Betleemul este Casa Pâinii ce-a venit de sus,
Unde s-a’ntrupat Cuvântul, Salvatorul sfânt Isus.
Calea, Adevărul, Viaţa e Isus, Emanuel!
Sus la Dumnezeu în slavă se ajunge doar prin El. 

Aleluia, Aleluia! Cântă cei salvaţi prin har,
Când domnşte-n inimi Domnul, Mesia, cerescul dar!
Aleluia! Aleluia! Dumnezeu este cu noi!
Moșteni-vom veșnicia, după Ziua de Apoi.

Betleemul este-n ţara laudei pentru Cel Prea’nalt,
E cetatea-mpărătească pentru cel răscumpărat.
Calea mântuirii ’ncepe de la staulul divin,
Trece prin Calvar şi-ajunge în Noul Ierusalim.

Solii cerului vă chemă: de la prunci la împăraţi.
Să veniţi cu bucurie, Domnului vă închinaţi!
Şi să nu vă mai întoarceţi iar pe drumul ce-aţi venit…
Mergeţi de-azi pe Calea Nouă, către raiul fericit.


