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Refren

PDC-091 Isus blând mi-a vorbit 

1    Isus blând mi-a vorbit:
Tu eşti plăpând şi slab,
De viaţă ostenit;
Ia darul Meu degrab'!

    Refren:
    Darul lui Cristos,
    O, ce dar duios!
    Jertfa lui m-a mântuit,
    O, cât sunt de fericit!

2    Prin sângele-Ţi jertfit,
Tu m-ai răscumpărat,
De Tine's curăţit,
Cu Tatăl împăcat.

3    Nimic în mine-i bun,
Vrednic de mila Ta,
Dar numa'n Tine-mi pun 
Toată nădejdea mea.

B-184  Isus îmi grăieşte

1    Isus îmi zice blând,
,,Tu eşti atât slab
Eu vreau să te ajut,
La Mine vin de grab' ".

    Refren:
    Sfânt sângele Lui,
    Mă va curăţi;
    Chiar de-i roşu-al meu păcat,
    Ca neaua, alb, va fi.

2    Păcatul mi-a iertat,
Isuse, jertfa Ta;
Tu mă primeşti cum sunt,
Şi schimbi viaţa mea.

3    Când simt că-mi este greu,
Chiar moartea de-ar veni,
Eu ştiu că şi atunci,
Cu mine Tu vei fi.

4    Naintea tronului 
În strălucire, sus,
Cununa mea-Ţi voi da,
Iubitul meu Isus!.

John T. Grape Elvina M. Hall
Moderato


