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Refren

1    Până la moarte, noi toţi cu credinţă,
Îţi vom sluji Ţie-al nostru'Mpărat.
În mâna Ta este a noastră fiinţă,
Ca să lucrăm cu un cuget curat.

    Refren:
    Pân'vom muri, lozinca noastră este:
    ,,Domnul Isus este-al nostru'Mpărat!"
    Lumea prin Tine primi buna veste:
    Jertfa-Ţi pe cruce de iad ne-a scăpat!

2    A noastră viaţă prin Tine primeşte
Un înţeles şi-un îndemn de trăit,
Şi pentru Tine cu drag se jertfeşte
Cel ce prin Tine a fost mântuit!

3    Până la moarte voim, cu iubire,
Să-Ţi înălţăm tot ce-avem pe pământ;
Gânduri, şi fapte, şi'ntreagă-ne vrere
Să laude-oricând al Tău Nume preasfânt.

4    Dar Tu cunoşti şi a noastră putere
Şi ştii că singuri nimic nu putem;
Făr-a Ta mână, întreagă-ne vrere
Nu ne-ar feri în păcat să cădem.

Mel. americanãMarciale


