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C-0530  Vestiţi pe Domnul Isus
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Notată de Emil Onofrei    Săcele-Braşov
Repertoriu:  (C0530-Voce-Vestiţi pe Domnul Isus)  C0530

1    Vestiţi pe Domnul Isus,  că e bun  şi milos 
Căci El a răbdat moartea pentru cei păcătoşi,
Vestiţi mila lui Isus e mare chiar şi azi,
Vestiţi că El primeşte pe păcătoşi la El,
Şi iartă tot trecutul ştergând orice dureri.

2    Vestiţi pe Domnul Isus şi pacea Lui gustaţi
Şi mântuiţi să fiţi iubite suflete,
Veniţi la Mântuitorul, căci El vă va primi
Şi vă va da iertare, numai dacă veniţi.
Şi să-i predaţi inima şi mântuiţi veţi fi.

3    Vrei să trăieşti iubirea să vii tu la Isus,
Căci a murit pe cruce, pentru-că te-a iubit,
Să ştii că mântuitorul a vărsat sânge sfânt,
Ca să-Ţi dea ţie viaţă şi să fii mântuit,
Şi să ştii de iubirea-I căci El mult te-a iubit. 


