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Refren

Apoc. 12:11
Lewis E. JonesLewis E. Jones

1    Vrei tu să scapi de poveri şi păcat, 
Prin Mielul divin ce-a fost străpuns?
Vrei tu să'nvingi răul ce te-a legat
Prin sfânt sânge al lui Isus?

    Refren:
    E puterea sângelui vărsat,
    Sânge sfânt şi curat!
    E puterea sângelui vărsat
    Care spală al tău păcat!

2    Vrei să fii liber de patimi, păcat
Prin Mielul divin ce-a fost străpuns?
Azi la Calvar poţi să fi vindecat
Prin sfânt sânge al lui Isus?

3    Vrei să fii alb, mai curat ca un crin
Prin Mielul divin ce-a fost străpuns?
Vrei tu iertare, viaţă din plin
În sfânt sînge al lui Isus?



Vrei tu să scapi 

1    Vrei tu să scapi de păcat, sarcină,
Prin sângele sfânt al lui Isus?
Vrei tu să'nvingi răul din inimă
Prin sfânt sânge al lui Isus?

    Refren:
    E puterea ce minuni face 
    Sângele Mielului,
    E puterea ce minuni face,
    În scump sângele Mielului.

2    Vrei să fii liber de patimi, păcat
Prin sângele sfânt al lui Isus?
Vin la Calvar şi vei fi vindecat
Prin sfânt sânge al lui Isus?

3    Vrei să fii alb, mai alb ca zăpada,
Prin sângele sfânt al lui Isus?
De orice scapi, viaţa vei afla,
În sfânt sînge al lui Isus?

Vrei tu să scapi?

1   Vrei tu să scapi de grozavul păcat?
Te'ncrede'n Isus, în sângele-I sfânt,
Vin', al tău suflet va fi curăţit,
Te'ncrede'n scump sângele Lui.

    Refren:
    Minunat dar, sângele-I jertfit
    M-a spălat, curăţit.
    Şi prin El azi eu sunt mântuit,
    Lăudat fie'n veci şi slăvit!

2    Vrei tu de patimi să fii liberat?
Te'ncrede'n Isus, în sângele-I sfânt,
Fi-vei prin El pe deplin curăţit,
Te'ncrede'n sfânt sângele Lui.

3    Vrei tu în pace deplină să fii?
Te'ncrede'n Isus, în sângele-I sfânt,
Prin El putere de sus vei primi,
Te'ncrede'n sfânt sângele Lui.

4    Vrei tu în lucru să fii roditor?
Te'ncrede'n Isus, în sângele-I sfânt,
Vrei tu să fii un supus slujitor?
Te'ncrede'n sfânt sângele Lui.
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