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    PDC-015  Mieluşel divin, dătător al iertării!

1    Mieluşel divin, dătător al iertării!
Eu aştept, în acest ceas, să aud  doritu-ţi glas:
,,Pentru Tine jertfit, fui pe lemn chinuit
Şi lovit şi zdrobit, fiindc-ai păcătuit."

2    Mieluşel divin, dătător al iertării!
De răspunsul Tău de-acum nu sunt  vrednic nicidecum
,,Pentru tine zdrobit, cu spini împodobit,
Fui de toţi părăsit, pentru tine jertfit."

3    Mieluşel divin, dătător al iertării!
Cu-al Tău sânge spală-mă,  curăţ-a   mea inimă.
,,Coasta Mi s-a străpuns, al Meu   sânge-a stropit
Tot trecutu-ţi de-ajuns, ca să fii izbăvit."

    P-482      Mieluşel divin, vestitor al iertării!

1    Mieluşel divin, vestitor al iertării!
Eu aştept, în acest ceas, să aud doritu-ţi glas:
,,Pentru Tine jertfit, crunt pe lemn chinuit
Şi lovit şi zdrobit, fiindc-ai păcătuit."

2    Mieluşel divin, vestitor al iertării!
Aud glasul Tău şi-acum; ştiu, nu-s vrednic nicidecum
,,Pentru tine zdrobit, cu spini împodobit,
Sunt de toţi  părăsit, pentru tine jertfit."

3    Mieluşel divin, vestitor al iertării!
Cu-al Tău sânge spală-mă,  curăţ-a mea inimă.
,,Coasta, ei  Mi-au străpuns, al Meu sânge-a curs
De trecutu-ţi de-ajuns, tu să fii izbăvit."

4    Mieluşel divin, vestitor al iertării!
Credincios nu mă'ndoiesc, mântuirea o primesc;
,,Pentru Cel ce-a venit, e locaş pregătit,
Şi pe veci mântuit, e copil preaiubit".

Johannes BrahmsModerato


