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Refren

PDC-124   Suflet plin de întristare

1    Suflet plin de întristare,
Te încrede'n Dumnezeu!
Când te afli'n clipe grele,
El încearcă zelul tău.

Refren:
Niciodată deznădejdea
Nu cuprindă gândul tău.
Căci El spus-a  şi'mplini-va 
Până'n veci Cuvântul Său.

2    Când Satana te atacă aprig,
Ţine-i piept, căci biruieşti.
Domnul tot ca noi luptat-a,
Deci, cu El alături eşti. 

3    Dacă vrei să intri'n viaţă,
Trebuie întâi să mori;
Omul vechi întâi să treacă
Prin al morţii cruzi fiori.

4    Deci alungă îndoiala,
Şi'ntăreşte-te mereu,
Căci Isus vrea numai bine 
Pentru'ntreg poporul Său.

    

B-534   Suflete cuprins de noapte

1    Suflete cuprins de noapte,
Chinuit de gândul rău,
Dumnezeu vrea să te scape,
Dându-ţi ajutorul Său.

    Refren:
    Nu te-abate'n ceasuri grele,
    De la sfântul Său cuvânt,
    Ce promite Eş îţi ţine,
    Crede, crede ne'ntrerupt.

2    De-a Satanei influenţă,
Te  departă tot mereu,
Lui Isus mâna ta dă-i-o,
Şi ascultă graiul Său.

3    Dacă vrei sa fii cu Isus,
Eul tău să ţi-l omori.
Iar în tine să se vadă:
Blândul, bun Mântuitor.

4    Şi deci lasă ca să piară,
Toată îndoiala ta,
Te încrede doar în Isus,
Toate bune El ţi-a da.

Allegretto


