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Refren

PDC-155 De Tine simt nevoie

1    De Tine simt nevoie,
Al inimii stăpân;
În marea-mi slăbiciune,
Cum singur să rămân?

    Refren:
    În ceasuri de primejdie,
    Tu eşti tăria mea;
    În Tine-a mea nădejde
    Oricând să stea.

2    Duşmani, în întuneric
În jurul meu roiesc;
Strivit de-a lor mulţime,
Cum pot să-i biruiesc?

3    În zile de furtună,
De spaimă împietrit,
Plăpând, eărman, ce-aş face,
De Tine părăsit?

4    Isus, când sunt cu Tine,
E pace'n viaţa mea!
Sunt zilele senine,
Şi'n noapte Tu-mi eşti stea.

B-616  De lipsă-mi eşti mie 

1    De lipsă-mi eşti mie, 
O, Isuse,
Inima să fie 
Liniştită.

    Refren:
    De lipsă-mi eşti Tu mie,
Isus fii cu mine;
    La Tine vin eu Doamne,
Ascuttă-mă.

2    De lipsă-mi eşti mie,
Cu mine fii,
Persecutarea-atunci
Nu m-a slăbi.

3    De lipsă-mi eşti mie,
În rău, bine,
Inima-i depşartă
Făr' de Tine.

4    De lipsă-mi eşti mie,
Al Tău sunt eu,
Primeşte-mi inima, 
O, Domnul meu!

P-501  De Tine simt nevoie

1    De Tine simt nevoie,
Al inimii stăpân;
Când valul m'ameninţă
Cum singur să rămân?
Refren:
    În ceasuri de primejdie,
    Tu eşti tăria mea;
    În Tine-a mea nădejde
    Oricând să stea.
2    O, cum, putea-voi oair
La ţărmuri să ajung?
De nu-mi vei fi Tu pază,
Pe drumul greu şi lung.
    3    În marea-mi slăbiciune
    Tu eşti puterea mea,
    În Tine am viaţă
    Şi'n Tine-o voi avea.
4    De Tine simt nevoie,
Al vieţii mele dor;
De Tine dulce nume,
Şi scump Mântuitor!
    5    Rămâi pe totdeauna, 
    Rămâi în viaţa mea,
    De Tine simt nevoie,
    Deplin a Te vedea.

Annie Sherwood Hawks
Rober LowryAdagio


