
&
?

#

#
c
c
œœ œœ œœ œœ
Ce mă spa - lăœœ œœ œœ œœ

œœ œœ ˙̇
de pă - cat?œœ œœ ˙̇

œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Doar I - sus prin al Săuœœ œœ œœ œœ œœ œœ

˙̇ ˙
sân - ge.

˙
˙̇ ˙̇

˙
&
?

#

#

5

œœ œœ œœ œœ
Mân - tu - i - re

5 œœ œœ œœ œœ
œœ œœ ˙̇

und' să caut?œœ œœ ˙̇
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
La I - sus în al Săuœœ œœ œœ œœ œœ œœ

˙̇ œ œ œ œ
sân - ge.

˙
˙̇ ˙̇
˙

&
?

#

#

9 ˙̇ œœ œœ
Sân - ge - le-I

9 ˙̇ œœ œœ
œœ œœ ˙̇

scump văr - satœœ œœ ˙̇
˙̇ œœ œ
Ne spa - lă

œ
˙̇ œœ œœ

œœ œœ œœ œœu
de pă - cat.œœ œœ œœ œœu

&
?

#

#

13 ˙̇ œœ œœ
Prin El poţi

13 ˙̇ œœ œœ
œœ œœ ˙̇
fi cu - rat,œœ œœ ˙̇

œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Sân - ge - le-I ier - ta - reœœ œœ œœ œœ œœ œœ

˙̇ ˙̇
ne-a dat.˙̇ ˙̇

˙

PDC-072 Cin' mă spală de păcat?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harfa Evangheliei-1929  Nr.  304   Pe Drumul Credinţei-1930  Nr. 99
Repertoriu:    (PDC072-Orga-Cin ma spala de pacat)                                       CE145/B158/PDC072/ P880  

Refren

Robert LowryRobert Lowry

B-158 De păcat ce m-ar spăla

1    De păcat ce m-ar spăla 
Numai sângele lui Isus!
Şi unde m-aş vindeca?
Numa'n sângele lui Isus!

    Refren:
    O, fluviu minunat 
    Ce spală de păcat.
    Aici sunt împăcat,
    Prin sfânt sângele lui Isus!

2    Prin ce voi fi curăţit?
Numa-n sângele lui Isus!
De părintele iubit
Numa-n sângele lui Isus!

3    mă-mpacă cu Domnul?
           Numai sângele lui Isus!
          Ce alungă necazul?
      Numai sângele lui Isus!

4    Pe păcatos ce-ndreaptă?
Numai sângele lui Isus!
Lui Dumnezeu să placă
Numai sângele lui Isus!

    PDC-072 Ce mă spală de păcat?

1    Ce mă spală de păcat?
Doar Isus prin al Său sânge.
Mântuire und' să caut?
La Isus în al Său sânge.

    Refren:
    Sângele-I scump vărsat
    Ne spală de păcat.
    Prin El poţi fi curat,
    Sângele-I iertare ne-a dat.

2    Cine pace îmi va da?
Doar Isus cu al Său sânge.
Şi-al meu cuget împăca?
Doar Isus cu al Său sânge.

3    Cine poate'ndreptăţi?
Doar Isus cu al Său sânge.
Cine poate izbăvi?
Doar Isus cu al Său sânge.

4    Cine e nădejdea mea?
Doar Isus cu al Său sânge.
Cine loc în cer să-mi dea?
Doar Isus cu al Său sânge.

CE-145  Doar Isus prin sfântu-I sânge

1    De păcat ce m-ar spăla? 
Doar  Isus prin sfântu-I sân-ge!
Cine mă va vindeca?
Doar  Isus prin sfântu-I sânge!
    Refren:
    O, fluviu minunat 
    Ce spală de păcat.
    Cu Tatăl m-a-mpăcat,
    Doar  Isus prin sfântu-I sânge!

2    Cine  mă  va  curăţi?
Doar  Isus prin sfântu-I sânge!
Viaţa mi-o va înnoi
Doar  Isus prin sfântu-I sânge!

3    Cine vina-mi va ierta?
 Doar  Isus prin sfântu-I sânge!
          Şi necazul cine-mi ia?
Doar  Isus prin sfântu-I sânge!

4    Cine mă va-ndreptăţi?
Doar  Isus prin sfântu-I sânge!
Tatălui plăcut a fi?
Doar  Isus prin sfântu-I sânge!

Allegretto


