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Refren

PDC-109  M-a scăpat braţu-Ţi tare

1    M-a scăpat braţu-Ţi tare,
Lanţul fu sfărâmat,
Sufletu-mi astăzi are
Pace, Tu m-ai iertat.

    Refren:
    Aliluia, aliluia!
    Slăvit fii Tu bun Stăpân!
    Aliluia, aliluia!
    Rob eu vreau să-Ţi rămân.

2    Te-a lovit, ah, pe Tine 
Tot ce eu am greşit;
Te-ai jertfit pentru mine,
Şi-astăzi sunt izbăvit.

3    Azi, scăpat de robie,
Ne'ncetat mulţumesc;
Să-Ţi slujesc numai Ţie,
Iată tot ce doresc.

4    Viaţa mea Ţi-e predată,
Te urmez fericit,
Ţi-e pe veci închinată,
Căci din veci m-ai iubit.

B-022 Salvatorule prea sfânt

1    Salvatorule prea sfânt! 
Braţul Tău a scăpat,
Din puterea Satanei, 
Sufletul meu pierdut.

Refren:
Aleluia! Aleluia! 
Slavă Ţie Salvator!
Aleluia! Aleluia!
Bunule Mântuitor.

2    Cu-a Ta viaţă plătit-ai
Răscumpărarea mea,
Liberat al meu suflet,
Să Te slăvească vrea.

3    Liber de lagătură, 
Tot ce mai doresc eu,
E ca să fiu al Tău serv,
Liberatorul meu!

Animato


