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1    De Dumnezeu sunt mântuit eu...
Isus ca jertfă s-a dat.
Pe cruce El al meu loc l-a luat,
Ca să pot să fiu iertat.
O, iată pentru ce cânt!

2    De Dumnezeu sunt mântuit eu...
De osândă'n veci sunt scăpat,
Isus Cristos, cu sângele Său,
De orice păcat ne-a spălat.
O, iată pentru ce cânt!

3   De Dumnezeu sunt mântuit eu...
Comoara mea e-n cer sus,
Cu ochii mei, în slîvi de nespus,
Vedea-voi pe Domnul meu.
O, iată pentru ce cânt!

4    De Dumnezeu sunt mântuit eu...
De osândă'n veci sunt scăpat,
Isus Cristos, cu sângele Său,
De orice păcat ne-a spălat.
O, iată pentru ce cânt!

5    De Dumnezeu sunt mântuit eu...
Comoara mea e-n cer sus,
Cu ochii mei, în slîvi de nespus,
Vedea-voi pe Domnul meu.
O, iată pentru ce cânt!

Moderato


