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Refren

1    O, Isuse, a mea cruce 
Tu m-ajută a purta,
Zi de zi să îi pot duce 
Greul ei, spre slava Ta.

Refren:
Să-Ţi urmez doresc, Isuse!
Pân' la capăt ne'ncetat;
De mi-ar fi chiar toţi potrivnici,
Nu mă uiţi Tu niciodat'!

2    O, aş vrea la fel prin Tine,
Să fiu mort la orice rău,
Tu să mă conduci la bine,
Ne'ncetat, pe drumul Tău!

3    Părăsit chiar de prieteni,
Tu-mi rămâi Prieten bun,
Tu încrederea nu-mi clatini,
Deci nădejdea'n Tine-mi pun.

4    Chiar furtunile vieţii
Ne călăuzesc la El
Căci alungă ai tristeţii 
Nori grei, de orice fel.

5 Căci nimic nu mă desparte
De iubirea lui Isus!
Suferinţa de mi-e parte,
Harul Lui îmi e de-ajuns!

B-642  
1    Toate dorurile mele
Ce-mi frământă inima,
Numai Tu le împlineşte
Pentru fericirea mea.

    Refren:
    Îţi urmez Isuse Ţie
    Eşti Mântuitorul meu,
    Pacea Ta mi-o dai Tu mie,
    Port în mine chipul Tău.

2    De când Te-am aflat pe Tine 
Mă simt foarte fericit
Pe cărarea care duce 
Către cer alerg grăbit.

3    Gândul inima şi trupul 
Pentru Tine le jertfesc,
Şi în schimbul lor, o, Doamne
Mântuirea s-o primesc. 

Mel. englezãModerato

PCLD-591
1    Am o mamă scumpă, mamă,
Ce mi-a dat-o Dumnezeu,
Zilnic ea mă tot îndeamnă
Să-L slăvesc pe Domnul meu.

Refren:
Mulţumesc Domnului meu
Pentru scumpă mama mea,
Nicăieri în lumea mare 
Nu este alta ca ea.

2    Ea mă poartă-n rugăciune
Zi şi noapte tot mereu
Să fiu plin de fapte bune
Să-L slăvesc pe Dumnezeu.

3    Rog pe bunul Dumnezeu
Să ne ia sub mâna Lui,
Să ne-ajute pân-atuncea
La venirea Domnului.

4    Iar acum la despărţire
Vin mamă să-ţi mulţumesc
Domnul să te răsplătească
Cu viaţa din Isus.


