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VALEA VEDENIILOR

DOAMNE MăREȚ și sfâNT, BUN și BLâND,
Tu m-ai dus în valea vedeniilor, 

unde locuiesc în adâncuri, însă pe Tine Te văd în ceruri;
înconjurat de munții păcatului, Îți privesc slava. 

Ajută-mă să învăț din paradoxul
că drumul ce coboară este calea ce merge în sus,
că a fi mic înseamnă a fi mare, 
că inimă zdrobită înseamnă inimă vindecată,
că duhul pocăit este duhul ce se veselește, 
că sufletul căit este un suflet biruitor, 
că a nu avea nimic înseamnă să ai totul, 
că a purta crucea înseamnă a purta cununa,
că a da înseamnă a primi,
că valea este locul vedeniilor.

Doamne, în timpul zilei stelele pot fi văzute din cele mai adânci fântâni
și, cu cât sunt fântânile mai adânci, cu atât sunt mai strălucitoare stelele;

Ajută-mă să găsesc lumina Ta în bezna mea,
viața Ta în moartea mea,
bucuria Ta în mâhnirea mea,
harul Tău în păcatul meu,
bogățiile Tale în sărăcia mea,
slava Ta în valea mea.

Introducere
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Tată, Fiu și Duh Sfânt

TRINITATEA

TREi ÎN UNUL, UNUL ÎN TREi, DUMNEzEUL MâNTUiRii MELE,
Tată ceresc, fiu binecuvântat, Duh veșnic,

vă ador ca pe o singură ființă, o singură Esență,
un singur Dumnezeu în trei Persoane distincte,

pentru că le-ați dăruit păcătoșilor cunoașterea voastră și împărăția voastră.
O, Tată, Tu m-ai iubit și L-ai trimis pe isus să mă răscumpere;
O, isuse, Tu m-ai iubit și ai luat chip de om,

Ți-ai vărsat sângele pentru a mă spăla de păcate,
ai lucrat cu migală neprihănirea pentru a-mi acoperi lipsa de merite;

O, Duhule sfinte, Tu m-ai iubit și ai intrat în inima mea,
ai sădit acolo viață veșnică,
mi-ai descoperit slava lui isus.

Trei Persoane – un singur Dumnezeu, vă laud și vă binecuvântez,
pentru iubirea atât de nemeritată, de necuprins în cuvinte și de minunată,
ce are forța de a-i mântui pe cei pierduți și de a-i ridica în slavă. 

O, Tată, Îți mulțumesc pentru că în plinătatea harului
m-ai dăruit lui isus, să-i fiu oaie, giuvaer, zestre;

O, isuse, Îți mulțumesc pentru că în plinătatea harului
m-ai acceptat, m-ai îngrădit și Te-ai cununat cu mine;

O, Duhule sfinte, Îți mulțumesc pentru că în plinătatea harului,
mi-ai arătat că în isus se află mântuirea mea,

ai sădit credința înlăuntrul meu,
mi-ai supus inima încăpățânată,
m-ai făcut una cu El pe vecie.

O, Tată, de pe scaunul Tău de domnie îmi auzi rugăciunile,
O, isuse, mâna Ta e întinsă pentru a-mi lua cererile,
O, Duhule sfinte, ești gata să mă ajuți în neputințele mele, 

să-mi arăți ce am nevoie, să-mi dai cuvintele potrivite, să te rogi 
înlăuntrul meu, 

să mă întărești pentru a nu slăbi când mă rog.
O, Dumnezeule Triunic, care domnești peste univers,

mi-ai poruncit să cer acele lucruri 
ce privesc împărăția Ta și sufletul meu. 

fă să trăiesc și să mă rog ca unul ce a fost botezat în Numele Tău întreit.
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DUMNEZEU TOTUL

O, DUMNEzEULE, A CăRUi VOiNȚă CUCEREșTE TOTUL,
Altă mângâiere nu există 

decât să ne bucurăm în Tine
și să-Ți slujim Ție;

Tu ești Totul în toate, și toate desfătările sunt pentru mine
ceea ce le faci Tu să fie, și nimic mai mult.

sunt pe deplin satisfăcut cu voia Ta, indiferent care este aceasta,
sau care ar trebui să fie, în toate aspectele vieții,

iar dacă m-ai invita să iau singur decizii în indiferent ce privință,
aș alege să vin cu toate înaintea Ta,
căci doar Tu ești nemărginit de înțelept și nu poți da greș,
cum sunt eu în pericol să fac.

Mă veselesc la gândul că toate lucrurile sunt la dispoziția Ta,
și sunt încântat să le las acolo.

Atunci rugăciunea mea se preschimbă cu totul în laudă,
iar eu nu pot face altceva decât să Te ador și să Te binecuvântez.

Ce-Ți voi da pentru toate bunătățile Tale?
sunt foarte confuz, neștiind ce să fac.

Tânjesc să dau ceva înapoi, însă nu am nimic de oferit,
și nu pot decât să mă veselesc că Tu le faci pe toate, 
și că nimeni în ceruri sau pe fața pământului nu împarte cinstea cu Tine;
Prin forțe proprii nu pot face nimic să slăvesc numele Tău binecuvântat,
însă pot, prin harul Tău, să-Ți predau cu bucurie sufletul și trupul.

știu că Tu ești izvorul credinței, dar și Cel ce o desăvârșește,
că numai a Ta e întreaga lucrare de răscumpărare,
că fiece faptă sau gând bun ce se găsește în mine

este urmare a harului și puterii Tale,
că singurul temei pentru care lucrezi în mine voința și înfăptuirea

este pentru că Îți face plăcere.
O, Dumnezeule, e uimitor cât de mult pot vorbi oamenii 

despre puterea și bunătatea creaturii!
Dacă Tu nu ne-ai opri în fiece moment,
am fi răutatea întruchipată.

Asta m-ai învățat cu privire la mine, lăsându-mă să trec prin această
amară experiență.
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Tată, Fiu și Duh Sfânt

DUMNEZEU, IZVOR A TOT BINELE

DOAMNE DUMNEzEULE, CARE LOCUiEșTi VEșNiCiA,
Cerurile proclamă slava Ta,
Pământul vorbește despre bogățiile Tale,
Universul este templul Tău;
Prezența Ta umple nemărginirea, 
Dar cu toate acestea Ți-a făcut plăcere să creezi viața și să transmiți fericire;
Tu m-ai făcut ceea ce sunt și mi-ai dat ceea ce am;
În Tine trăiesc, mă mișc și-mi duc existența;
Providența Ta a pus hotare pământului pe care-l locuiesc

și cu înțelepciune se fac toate lucrurile din viața mea.
Îți mulțumesc pentru bogățiile pe care mi le dai în isus, 

pentru deplina sa descoperire în Cuvântul Tău,
unde Îi privesc ființa, caracterul, harul, slava,
smerenia, suferințele, moartea și învierea.

fă-mă să simt că am fără încetare nevoie de Cel ce mă mântuiește,
și să strig împreună cu iov: „Eu sunt prea mic,“ 

cu Petru: „Doamne, scapă-mă,“ 
cu vameșul: „Ai milă de mine, păcătosul.“

slăbește în mine dragostea față de păcat,
lasă-mă să cunosc nevoia de reînnoire, ca și cea de iertare,

pentru a Te sluji și a mă bucura de Tine întotdeauna.
Vin la Tine în Numele lui isus ce domnește deasupra tuturor,

fără să am ceva de a spune în apărarea mea,
nici fapte, nici merite, nici făgăduințe.

Adeseori rătăcesc, 
de multe ori împotrivindu-mă cu bună știință autorității Tale,
nu rareori abuzând de bunătatea Ta;

Mare parte din vina mea e urmare a privilegiilor mele religioase,
pentru că le prețuiesc prea puțin
și nu le folosesc spre un mai mare bine al meu.

Însă nu sunt nepăsător la bunătatea Ta, nici indiferent la slava Ta;
Întipărește adânc în mine simțământul omniprezenței Tale,

anume că ești cu mine în toate căile mele, când stau întins,
când trec prin valea umbrei morții.


