



 
1,De

sostenuto

      
ce porți tu po va ra a

     
tâ tor în do ieli? Cu

      
vân tul Meu e veș nic și

     
pe pă mânt șin cer. Eu         


5

      
pot săți dau cre din ță, chiar

     
da că tu ești slab, Dar

      
nu pri vi la ti ne, co

     
pi lul meu cel drag! Eu      


9

   
  

pot săți dau pu te re, când

   
 


tu ești în du re re, Dar

   
 


nu pri vi la va luri, ci

     
chea mă mă de grab', Aș         


13

   
  

teap tă în cre din ță, căci

   
 


Eu dau bi ru in ță, Da,

   
 


Eu, și ni meni al tul, sunt

     
iz bă vi rea ta!          
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1   De ce porți tu povara atâtor îndoieli?
Cuvântul Meu e veșnic și pe pământ șin cer.
Eu pot săți dau credință, chiar dacă tu ești slab,
Dar nu privi la tine, copilul meu cel drag!

    Eu pot săți dau putere, când tu ești în durere,
    Dar nu privi la valuri, ci cheamămă degrab',
    Așteaptă în credință, căci Eu dau biruință,
    Da, Eu, și nimeni altul, sunt izbăvirea ta!

2  De ce porți tu povara atâtor deznădejdi?
De ceți pierzi tu răbdarea, când știi că eu veghez?
O, spunemi totul Mie și jos la crucea Mea
Te chem săți lași povara, oricare ar fi ea. 

     O, vino în lumină, odihna Meai deplină,
    Eu pot săți dau răbdare, Eu pot să tentăresc,
    Eu pot săți dau vedere și să revărs putere,
    Iar tu cu bucurie ai să mă proslăvești!

3   De ce cazi tu adesea învins dengrijorări
Și temeri după temeri când ești în încercări,
Când eu sunt peste toate și totul e al Meu,
Când ești în a Mea mână, iar Eu sunt Dumnezeu?

    Eu sunt Isus Mesia, Eu am învins robia,
    Eu am învins și moartea, Eu pot să teocrotesc.
    Eu team ales din lume, Eu team chemat pe nume
    Și de rămâi în Mine, prin Mine biruiești!
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