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Refren

Frances van Alstyne (Fanny J Crosby) William J. Doane

Allegro



    PDC-037   Doar Domnului slavă!

1    Doar Domnului slavă! Căci El ne-a iubit,
Din marea pierzare El ne-a izbăvit.
El moartea pe cruce umil a primit,
Prin jertfa-I ne duce în raiul dorit.

    Refren:
    Să-L  slăvim, să-L slăvim! Al Său har să-l vestim!
    Să-L slăvim, să-L slăvim! Noi prin El biruim!
    Cântări de mărire deci azi înnălţăm,
    Cu toţi în unire pe El îl cântăm. 

2    A Sa bucurie alungă nevoi,
Oricine să ştie Isus e cu noi!
Şi El ne păzeşte, ne'ndeamnă mereu,
Isus ne'nsoţeşte în ceasul cel greu.

    
    

    B-751  Slăvit fii Isuse

1    Slăvit fii Isuse că lucruri  mari faci;
La Tine pe oameni cu drag îi atragi.
Prin jertfa-ţi măreaţă Tu viaţă ne-ai dat,
Şi cerul Tău, Doamne, ni l-ai descuiat.

    Refren:
    Îl slăviţi pe Isus slava Lui o cântaţi!
    Îl slăviţi pe Isus şi pe veci Lui vă daţi!
    La Tatăl veniţi, prin Isus Fiul Său,
    Primiţi mântuirea, primind harul Său.

2    Ce mare salvare la toţi ni s-a dat;
Şi ce mântuire, prin sânge vărsat!
Crezând în jertfirea lui Isus, găseşti
Iertare şi pace: în dar le primeşti.

3    Ce dragoste mare, venită de sus
Şi ce fericire să fii cu Isus!
Dar cea mai slăvită din stări  ne va fi 
În cer pe Isus în veci Îl vom sluji.
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