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1    Doamne, ştiu de-o revărsare de Duh Sfânt şi limbi de foc,
Ce-a umplut pe fiecare zguduind casa din loc;
Şi pe noi, şi pe noi umple-ne cu Duh pe noi!

2    Tată, vrei să treci-nainte? Nu ne vezi pe noi de-aici?
Te rugăm, o, scump Părinte un Cuvânt numai să zici. 
Şi pe noi, şi pe noi umple-ne cu Duh pe noi!

3    O, Isuse fie-Ţi milă, iată-mă-s aici şi eu,
Vezi Tu starea mea umilă, iartă-mi dar păcatul meu;
Iartă-mi Tu, iartă-mi Tu, iartă-mi Tu păcatul meu!

4    Tu îţi ţii promisiunea faţă de poporul Tău,
Deci ascultă-mi rugăciunea, mă botează Domnul meu,
Eu aştept, eu aştept, Duhul Sfânt eu îl aştept.

5    Doamne, Duh îţi cerem Ţie, căci Tu vrei să dai şi poţi,
Umple azi cu bogăţie pe copiii Tăi pe toţi
Da pe toţi, da pe toţi, umple-ne cu Duh pe toţi.


