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PDC-089  Din rana Lui Isus 

1    Din rana lui Isus murind,
A curs un sfânt izvor:
Şi poate'n El cel suferind
S-aline orice dor,
S-aline orice dor,
S-aline orice dor,
Şi poate'n El cel suferind
S-aline orice dor.

2    Tâlharul ce fu răstignit
În El a fost spălat.
Oricât ai fi păcătuit,
De crezi vei fi iertat,
De crezi vei fi iertat,
De crezi vei fi iertat,
Oricât ai fi păcătuit,
De crezi vei fi iertat.

3    De când am fost şi eu spălat,
În acest sfânt izvor,
Da, sunt curat şi sunt iertat,
Mi-e cugetul uşor,
Mi-e cugetul uşor,
Mi-e cugetul uşor,
Da, sunt curat şi sunt iertat,
Mi-e cugetul uşor.

2    Tâlharul pe cruce murind,
Prin El s.a mântuit;
Şi-acum cei păcatoşi la fel,
Deplin s-au curăţit.
Deplin s-au curăţit.
Deplin s-au curăţit.
Şi-acum cei păcatoşi la fel,
Deplin s-au curăţit.

3    De când şi eu m-am încrezut,
Izvorului cel sfânt,
Mă duc mereu la Golgota,
Pe Domnul lăudând.
Pe Domnul lăudând.
Pe Domnul lăudând.
Mă duc mereu la Golgota,
Pe Domnul lăudând.

4    Al Tău sfânt sânge Mielule, 
Nicicând nu va scădea,
Până când cei ce's mântuiţi, 
În cer Te vor vedea.
În cer Te vor vedea.
În cer Te vor vedea.
Până când cei ce's mântuiţi, 
În cer Te vor vedea.

B-160 Din rana lui Isus 

1    Din rana lui Isus murind,
Izvor de sânge-a curs,
Şi cine se cufundă'n El, 
Deplin s-a curăţit.
Deplin s-a curăţit. 
Deplin s.a curăţit.
Şi cine se cufundă'n El, 
Deplin s-a curăţit.

Allegretto


