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Refren

William Cowper

PDC-090  Da, vreau să cred

1    Da, vreau să cred şi să-mă'ncred,
Pe mine m-a primit aşa cum sunt,
Al Său Cuvânt azi mi-a adeverit.

    Refren:
    Credin-a mea în jertfa Sa
    Primind, am fost primit,
    Sunt liniştit, sunt fericit,
    De Domnul sunt iubit!

2    Şi tu să ştii oricând poţi fi
De El aşa primit, şi liniştit,
Şi fericit, de El mereu iubit!

3    Isus în dar, cu al Său har,
Îmbie orişicând, ca să-L primim,
Ca să-L iubim, din inimă şi gând.

B-157 Din sfânt izvor pe Golgota

1    Din sfânt izvor pe Golgota
Mult sânge s-a vărsat 
Izvoru-acesta minunat  
Ne spală de păcat.

    Refren:
    Şi pentru-al meu  păcat a curs
    Izvorul minunat;
    Isuse'n sângele-Ţi vărsat, 
    Iertarea-n  veci mi-ai dat!

2     Acest izvor a fost aflat 
La cruce de tâlhar;
Crezând în jertfa lui Isus 
A fost salvat prin Har.

3     Puterea-acestui sfânt izvor
Aceiaş e mereu.
Ea mă păstrează-n legământ 
Cu Salvatorul meu.

Allegretto


