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1    Da, să crezi că ţi-a dat Tatăl
Ce-a făgăduit:
Un Mântuitor ce iartă
Şi-i desăvârşit,
Un Mântuitor puternic 
Şi în cer şi pe pământ,
Care singur este vrednic 
De-al  Său Nume sfânt.

2    El ca să trăieşti te face 
Cum a trăit El.
Poţi ca să-L urmezi în pace,
Fiind de rău ferit.
Fie lupta viforoasă,
Lângă tine El va fi,
Şi în valea'ntunecoasă
Te va sprijini.

3    Doamne, drumul către cruce,
Deşi e spinos,
Către slavă sigur duce
Pe cel credincios.
Din ispita primejdioasă
Mântuieşti pe-al Tău copil,
Ca din lupta grea să iasă
Blând, supus, umil.

4    Doamne, deşi e furtună
Şi e'ntunecos,
Vom păşi pe cale bună,
Siguri, în Cristos.
Veseli şi plini de nădejde
Către cer voioşi pornim,
Şi scăpaţi de-orice primejdie
Slava-Ţi să privim.

Robert LowryAllegretto


