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P-204   Să priveghem rugându-ne (În rugăciune fii mereu)  
Muzica: Sophia Zuberbuhler Text: Adele Pelaz

A
1.  Să priveghem, rugându-ne întruna,
Că nici nu ştim când Domnul va veni,
Iar semne-au fost, au fost întotdeauna,
Să fim dar treji orice ar fi!

Refren:
Să priveghem, să priveghem!
Vine Domnul, curând!

2.  Să priveghem, fugind de ispitire,
Fiinţa noastră să ne-o consacrăm!
Să devenim fii demni de mântuire
Şi pe Isus să-L aşteptăm!

3.  Să priveghem, căci noi în tot momentul
Cercaţi suntem de patimi omeneşti;
Uitând trecutul să-ndreptăm prezentul,
Privind mereu spre zări cereşti!
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Refren

B
1    În rugăciune fii mereu cu Domnul,
Din zorii zilei până-n asfinţit;
El îţi va da puterea Sa şi harul
De-a fi în pace liniştit.

Refren:
    Fii  treaz, oricând, în duhul tău
 şi te roagă mereu!

2    Când vin ispite, încercări pe cale
Şi duci o luptă dârză cu cel rău,
Te va umbri puterea slavei Sale
Şi vei rămâne-n braţul Său.

3    Fii treaz mereu, veghează zi şi noapte
Cel rău să nu robească viaţa ta;
Rămâi cu Domnul, El te-ajută-n toate
Şi ne-ncetat te va purta.

C
1    Veghează-n zori, când ziua-abia zâmbeşte,
Când totul este iar înviorat.
În tine, poate, încă dăinuieşte,
Vreo umbră neagră, umbră de păcat.

    Refren:
Iar în amurg, când totul se-odihneşte,
Tu poartă-ţi gândul iarăşi spre Isus, 
Îi cântă slavă şi Îi mulţumeşte,
Pe-a Lui cărare Domnul iarăşi te-a condus.

2    Şi la amiaz', în munca grea a zilei,
Şi în vâltoarea ei tu să  veghezi;
În rugăciunea  dragostei şi milei,
Doar în Isus mereu să te încrezi.

3    Veghează-n orice clipă-a vieţii tale,
Chiar şi atunci când totul e senin,
Căci firea ta e rea din cale-afară
Şi-n jurul tău  e un duşman hain. 
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