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PDC-137 Cu Isus vreau să-mi continui calea  (II)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pe Drumul Credinţei-1930  Nr. 203             aceleaş cuvinte altă melodie: CE415
Repertoriu  (PDC137-Orga2-Cu Isus vreau sa-mi continui calea)         :  PDC137/B........./P358 

PDC-137  Cu Isus vreau să'mi continui calea

1    Cu Isus vreau să'mi continui calea,
El să'mi fie'n veci nedespărţit.
Numai El îmi poate stinge jalea,
[:  El mă poate face fericit. :] 

2    Munţi şi văi, câmpii, păduri şi mare,
Le străbat cu Mirele divin;
Sprijinit de braţul Său cel tare,
[: Drumul, de-i spinos, devine lin.  ;]

3    Obosit când sunt, El m'odihneşte,
Iar în luptă grea îmi este scut.
La răspântii, El mă sfătuieşte,
[: În nevoi mi-e singurul avut.  :]

4    Vreau cu El să merg deci tot'nainte
Şi prin El să fiu oricând voios,
Împlinind cereştile-I Cuvinte,
[:  Să mă afle'n toate credincios. :]

    P-0358  Cu Isus vreau să'mi continui calea

1    Cu Isus vreau să'mi continui calea,
Cu El vreau să merg aicea jos.
Numai El îmi poate stinge jalea,
[:  Şi mă face să-I fiu credincios. :] 

2    Munţi şi văi, câmpii, păduri şi mare,
Le străbat cu Domnul meu divin;
Mă'nsoţeşte mâna Lui cea tare,
[:De slăbesc puterile-mi revin. :]

3    Când mă culc, El singur mă păzeşte,
Dimineaţa-mi este adăpost;
Când păşesc pe drum, mă ocroteşte,
[:Mă ajută'n rugăciuni şi post.  :]

4    Lângă Domnul veşnic voi rămâne,
El mă face să fiu fericit;
Al Tău har ceresc, o, bun Stăpâne,
[:  Pentru veci de veci m-a mântuit. :]

5    Până vine seara pentru mine
Şi în ceruri sus voi fi chemat,
Până voi fi'n slăvi, în cer la Tine,
[: Doamne, fii de mine lăudat.  :]
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