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Refren

1   Când raza de soare-i ascunsă
Când umbrele cad pe pământ 
Când norii de plumb se frământă
Nădejdea nu-ţi pierde nicicând.

    Refren:
Ridică-ţi privirea-n spre cerul sublim,
Şi caută-L în rugă şi cânt
Isus te salvează prin harul divin,
Tu poartă-L în suflet şi gând.

2    Când raza de soare-i ascunsă
Când umbrele cad peste zări
Când Domnul te cheamă pe nume 
Urmează-L pe-nguste cărări.

3    Când vântul stârneşte furtuna
Când drumul îţi pare mai greu 
Prin valuri şi negre ispite 
Cu tine El fi-va mereu.  

4    Încredete-n marea Lui milă
În tot ce-a promis Dumnezeu,
Căci El prin puterea-I sublimă
Salvează şi sufletul tău.


