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3    Ce pot face pentru Domnul?
Ce pot face de folos?
Să m'apropii lângă tronu-I,
Înaintea lui Cristos.
Orice gând şi faptă bună
Să'mplinesc, căci m-a iertat,
Şi, cu îngerii'mpreună,
Să-L slăvesc neâncetat.

1    Ce pot face pentru Domnul?
Ce pot face de folos?
Să m'apropii lângă tronu-I,
Înaintea lui Cristos.
Să ascult Cuvântu-I dulce,
Mintea să mi-o luminez,
Şi să-L rog ca înspre cruce 
Viaţa să mi-o îndreptez.

2    Ce pot face pentru Domnul?
Ce pot face de folos?
Să m'apropii lângă tronu-I,
Înaintea lui Cristos.
Cu voinţa-mi să'ntărească
Să îl rog în orice zi,
El să mă desăvârşească
Ca să-I pot mai mult sluji.
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