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3    Pentru cei în suferinţă
Plâns-ai şi Te-ai umilit,
Pentru cei fără credinţă
Trupul Tău a fost jertfit!
Şi pe faţa Ta curată
Sânge, lacrimi s-au unit,
Pe cel rău ca să-l abată 
De la drumul său greşit.

PDC-046 Al Tău Nume scump

1    Al  Tău Nume scump, 
     Isuse,
E-ntre toate cel mai sfânt. 
Ţie toate-Ţi sunt supuse,
Sus în cer şi pe pământ.
Nume ce vesteşti iubire,
Darul Tău reverşi mereu;
Lumii'ntregi îi dai de ştire
Dragostea lui Dumnezeu.

2    Dragoste desăvârşită
De la Taătăl ne-ai adus,
O cunună pregătită
Pentru cel ce Ţi-e supus. 
Înălţat prin suferinţă,
Pe pierduţi i-ai mântuit,
O, câtă recunoştinţă
Pentru Numele-Ţi mărit!

4  O, Isuse-a Ta cunună
Fu de spini pe-
       acest pământ;
Azi aleşii Tăi se-adună
Şi slăvesc Numele-Ţi 
       sfânt.
Voia Ta li-i desfătare,
Fericiţi la Tine vin,
Azi, în zi de sărbătoare,
Cu iubire Ţi se'nchin.

    B-041  Domn al sufletului meu 

1    Domn al sufletului meu, mă primeşte'n braţul Tău,
Iată valul m-a ajuns şi furtuna m-a cuprins.
Isuse, ascunde-mă pân-va trece viforul 
La-adăpost Tu mă condu şi'mi primeşte sufletul!

2    Un alt loc eu nu-mi găsesc, sufletul să mi-l păstrez ,
Doamne nu nă părăsi, viaţa mea să mi-o susţii,
În Tine nădăjduiesc, ajutor la Tin' găsesc.
Mă primeşte şi mă ia, Isuse, în mâna Ta.

3    Isuse, Tu'mi trebuieşti, în Tine toate găsesc;
Pe căzuţi îi miluieşti,  pe bolnavi tămăduieşti.
Sfânt milos eşti Tu Isus, eu sunt rău murdar nespus;
Sunt un mare păcătos, Dar Tu eşti foarte milos.

    B-535  O, Mântuitorule

1    O, Mântuitorule, adăpost îmi eşti deplin,
Când furtuna vâjie şi când valurile vin.
Strânge-mă la sânul Tău, lângă Tine ţine-mă,
Du-mă neatins în port şi păzeşte-mi sufletul.

2    Altă ocrotire n'am, fără Tine sunt pierdut!
Nu vreau singur să mă laşi: numai Tu eşti al meu scut.
Doar în Tine mă încred, Tu eşti ajutorul meu;
Strânge-mi mâna să nu cad, strânge-mă la pieptul Tău.

3    O, Isuse'n Tine eu am găsit tot ce-mi doresc.
Orb de sunt, luminnă am; slab de sunt, mă întăresc.
Tu eşti sfânt, eu păcătos, dar acum la Tine vin.
Tu îmi ierţi al meu păcat; de'ndurare Tu eşti plin.

Andantino


