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1    Pe Isus cu a Sa pace, 
Spune-mi, suflet, l-ai primit?
Pe Isus ce singur face 
Din pierdut, un mântuit,
Pe Isus oare-ai primit?
Vezi ce mult El te-a iubit!

2    Pe Isus şi bucuria
Le-ai primit şi tu în dar?
În dureri ţi-e El tăria?
Ţi-e de-ajuns cu al Său har?
Pe Isus oare-ai primit?
Vezi ce mult El te-a iubit.

3    Pe Isus şi vieţuirea-I
Pentru veci oare-ai primit?
Pe Isus, care mărirea-I
Pentru tine-a părăsit,
Pe El oare L-ai primit?
Vezi ce mult El te-a iubit.

4    Pe Isus şi-a Sa pace
De le ai eşti fericit;
Lui Isus caută de-I place,
Ascultând necontenit,
Pe El deci L-ai primit?
Da! Căci El m-a mântuit!

Allegretto


