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PDC-103 Doamne, noi dorim cu dor 
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Refren

1    Doamne, noi dorim cu dor
Nu vrem lucru pieritor,
Nici deşarte amăgiri,
Nici lumeştile simţiri.

    Refren:
    Iată, Doamne, noi dorim,
    După Tine să pornim,
    Şi, toţi, îmbierea Ta
    Fără murmur a urma;
    Noi suntem doar ai Tăi:
    Du-ne pe-ale Tale căi.

2    Noi ades' Te-am întristat,
Neurmând cerescu-Ţi sfat;
Nevoit ades' ne cerţi ;
Doamne-Ţi cerem să ne ierţi.

3    Vrem ca'n viaţă pe pământ,
Plini să fim de Duhul Sfânt,
Şi tăcuţi a-L asculta 
Când voieşte-a ne ‚ndruma.

4    De-astăzi hotărască El
Lucrul nostru de-orice fel;
Fapte, vorbe, cuget chiar,
Să le'ndrume al Său har. 

5    Vrem ca rodul Tău divin
Să se vadă'n noi deplin;
Toţi al nostru mers văzând 
Să Te laude oricând.

Moderato

P-307
1    Tatăl  ne-a trimis pe Isus căci atâta ne-a iubit;
Însă noi L-am pus pe cruce  şi cu toţi L-am răstignit.

Refren:
O, cât a suferit, pe cruce când a murit;
Pentru mine, pentru tine, iar tu stai şi şovăieşi
Să vii la El şi să-L primeşti acum!

2    El osânda şi moartea grea pentru noi a suferit,
Pământul s-a cutremurat văzându-L greu chhinuit.

3    Azi în slava Lui înaltă şade ca mijlocitor;
Mântuirea-i pregătită, cântă  sfinţii     toţi în cor.

4    Să privim mereu iubirea, haru-n Domnul căpătat,
Pentru-a noastră mântuire El pe Fiul Său L-a dat.


