
& # 86 œ Jœ œ jœ
G

Doam - ne, ştiu de-o

œ Jœ œ jœ
D7 G D7

re - văr - sa - re

œ Jœ œ jœ
G C Am

de Duh Sfânt şi

œ jœ .œ
G D7 G

limbi de foc,

& #5 œ Jœ œ jœ
G

Ce-a um - plut pe

œ Jœ œ jœ
D7 G D7

fi - e - ca - re

œ Jœ œ jœ
G C Am

zgu - du - ind ca -

œ jœ .œ
G D7 G

sa din loc;

& #9 œ Jœ .œG

Şi pe noi,

œ jœ .œEm

şi pe noi

œ Jœ œ jœ
G C D G

um - ple - ne cu

œ jœ .œ
G D7 G

Duh pe noi!

PDC-082  Doamne, mila Ta mă cheamă (Doamne, ştiu de-o revărsare) (II)  
William B BradburyElisabeth Codner

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harfa Evangheliei-1929 Nr. 314, Harfa Corului Creştin-1935 Nr. 376
Repertoriu: (PDC082-Grup2-Doamne ştiu de-o revarsare)    CE368/PDC082/P166/PCLD047

A
1    Doamne, ştiu de-o revărsare de Duh Sfânt şi limbi de foc,
Ce-a umplut pe fiecare zguduind casa din loc;
Şi pe noi, şi pe noi umple-ne cu Duh pe noi!

2    Tată, vrei să treci-nainte? Nu ne vezi pe noi de-aici?
Te rugăm, o, scump Părinte un Cuvânt numai să zici. 
Şi pe noi, şi pe noi umple-ne cu Duh pe noi!

3    O, Isuse fie-Ţi milă, iată-mă-s aici şi eu,
Vezi Tu starea mea umilă, iartă-mi dar păcatul meu;
Iartă-mi Tu, iartă-mi Tu, iartă-mi Tu păcatul meu!

4    Tu îţi ţii promisiunea faţă de poporul Tău,
Deci ascultă-mi rugăciunea, mă botează Domnul meu,
Eu aştept, eu aştept, Duhul Sfânt eu îl aştept.

5    Doamne, Duh îţi cerem Ţie, căci Tu vrei să dai şi poţi,
Umple azi cu bogăţie pe copiii Tăi pe toţi
Da pe toţi, da pe toţi, umple-ne cu Duh pe toţi.

B
1    Doamne-n mila Ta cea mare, eu Te rog să mă primeşti
Sfânta-Ţi binecuvântare ne-ncetat să-mi dăruieşti,
Tu, Isus, viaţa mea, dă-mi şi mie mila Ta!

2    Doamne, Tu mă ştii prea bine, doar Tu singur mă cunoşti,
Umilit eu vin la Tine şi Te rog să mă primeşti.
Dă-mi puteri, mângâieri, biruintă-n încercări.

3    Întăreşte-mă pe cale să rămân curat mereu;
Amintirea jertfei Tale lumineze drumul meu
Credincios şi umil, să-Ţi urmez ca un copil!


