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PDC-119 E o Stâncă din vecie 
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Refren

PDC-119  E o Stâncă din vecie 

1    E o stâncă din vecie
Ce-adăpost îţi poate fi,
În timp bun şi de urgie,
Orice-ar fi, orice-ar veni.

    Refren:
    Stânca-mi binecuvântată
    Ce mă ţine veşnic sus,
    Oricât marea-i'nfuriată,
    E Isus, Isus, Isus!

2    Valuri mari mă'mpresoară
Şi în beznă de m'afund,
Sufletul nu mi-l doboară,
Căci pe stâncă stau oricând.

3    Liniştit pe a mea Stâncă
Eu stau, zorile-aşteptând,
Plin ce pace, pace-adâncă,
Azi şi mâine şi oricând.

    Refren:
    Stânca veşnic înălţată
    Ce te poate ţine sus,
    Azi şi veşnicia toată,
    E Isus, Isus, Isus!

B-271/P-884   E o Stâncă ce de veacuri

1    E o Stâncă ce de veacuri
Stă în valuri ca un far,
Adăpost oricărui suflet
Care-i dus de-al vieţii val. 

    Refren:
    Stânca mea, a mea cetate
    Locul meu de adăpost 
    Al meu sprijin în necazuri:
    E Isus, Isus Cristos.

2    Urlă marea'nfuriată,
Vântul şuieră'mprejur,
Însă eu stau fără teamă,
Pe-a mea stâncă veşnică.

3    În zadar furtuna bate,
Geaba-i noapte'n jurul meu;
Liniştit eu stau pe stâncă,
Zorii zilei aşteptând.

4    Spume-mi suflet dus de valuri 
E Isus şi stânca ta?
Dacă nu e vin de grabă 
Şi ia-L ca Mântuitor.

Lowis HartsoughL.H.  Dumitru Cornilescu
Andantiono


