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PDC-057 Ce dulce e buna vestire!
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Refren

1    Ce dulce e buna vestire,
Ce sunet plăcut şi duios!
Isus, cu nespusă iubire,
Se'ndreaptă spre cel păcătos!

    Refren:
    O, crede în marea Lui milă!
    Atât de mult El ne-a iubit,
    Încât, cu inima umilă,
    Pe lemn pentru noi a murit.

2    Isus, din slava Lui cerească,
Veni ca Om pe-acest pământ,
Umil, supus să se jertfească,
Lăsându-ne al Său Cuvânr!

3    La El vin', căci e-atotputernic,
Cu toată povara-ţi să vii.
Oricât ai fi fost de netrebnic,
De crezi azi iertat tu vei fi.

4    Şi nimeni nu este în stare
De chinul tău a te scăpa;
Isus, singur El milă are;
Iertând, orice chin îţi va lua.

Peter BilhornModerato



P-084  Ce dulce e buna vestire

1    Ce dulce e buna vestire,
Ce sunet plăcut şi frumos!
Ea spune de o mântuire,
Ce este în Domnul Cristos!

    Refren:
    O, crede'n a Domnului milă!
    Ea curge'n valuri ca un râu,
    Să crezi cu inima umilă,
    Cuvântul Său şi azi e viu.

2    Cerescul tron El părăsit-a 
Venind aici jos pe pământ,
Şi lanţul morţii sfărâmat-a 
Lumină'n noapte aducând.

3    Eu vin azi la Mântuitorul 
Împovărat, aşa cum sunt,
Muri pe cruce Salvatorul
Şi m-a salvat al lui Cuvânt.

4    În altul nu găsesc scăpare,
El singur poate mântui,
O, vino să primeşti iertare,
De crezi chiar azi o poţi primi.

B-103   Ah, cât de dulce sună vestea

1    Ah, cât de dulce sună vestea
Şi ce minunat se-aude 
Răscumpărarea-i săvârşită
De Domnul Isus pe cruce.

Refren: 
Ah, crede'n al lui Isus milă,
Ea curge şi pentru tine
Primeşte azi răscumpărarea,
E de-ajuns mie şi ţie. 

2    El din cerescul tron venit-a 
Pe noi să ne libereze;
A sfărâmat lanţul robiei,
Pe noi ca să ne salveze.

3    O, vino la Mântuitorul
Chiar azi să primeşti iertarea;
Osânda noastr-a ispăşit El,
Crede şi ai mântuirea.

4    Isus poate să te ajute
Zilnic pe calea vieţii,
Lasă-L pe El să te conducă,
Ca să poţi ajunge'n glorii. 
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