
&
?
43

43
˙̇ œœ
Su - fle -˙̇ œœ

˙̇ œœ
tu-mi se˙̇ œœ

œ œ œœ
o - dih -

˙
˙̇ œœ

˙̇ œœ
neş - te˙̇ œœ

˙̇ œœ
În I -˙̇ œœ

&
?

6 ˙̇ œœ
sus, prea -˙ œœœ œ

œœ œœ œœ
sfân - tul˙̇ œœ

˙̇ Œ
Miel,˙̇ Œ

˙̇ œœ
Sân - ge -˙̇ œœ

œ œ œœ
le-I îmi

˙#
˙̇ œœ

œ œ œ
cu - ră -

˙ œ
œ œ œœ˙

&
?

12 ˙ œœ
ţeş - te

œ œ
œ œ œœ˙

œœ œœ œœ
Ori - ce˙̇ œœ

˙̇ œœ
vi - nă,˙ œœ˙

˙̇ œœ
de-ori - ceœ œ œœ˙

˙̇ Œ
fel.˙̇ Œ

PDC-164 Sufletu-mi se odihneşte
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PDC-164 Sufletu-mi se odihneşte 

1    Sufletu-mi se odihneşte
În Isus, preasfântul Miel,
Sângele-I îmi curăţeşte
Orice vină, de-orice fel.

2    Sus în cer, în strălucire,
Stă Isus Cel înviat,
Sus la El, în nemurire,
Mi-e şi mie locul dat.

3    Azi, când lupta-i îndârjită,
Totuşi, pace'n El găsesc;
Ea va fi desăvârşită
În căminuil meu ceresc.

4    Jertfa Lui mi-a şters păcatul,
Dragostea-I m-a'nviorat,
Şi pe mine, vinovatul,
Cu Duh Sfânt m-a înzestrat.

5    Voi vedea pe Isus, în fine,
Cel ce vindecă dureri,
Cel ce face toate bine,
Cel ce-ţi dă orice Îi ceri!

B-669   Ca o floare în grădină

1    Ca o floare în grădină,
Este Isus pentru noi,
Duhul Său ne luminează
Şi ne scapă de nevoi.

2    Cum se bucură drumeţul
La privirea unor flori,
Tor aşa mă simt de bine 
Cu al meu Mântuitor.

3    Când privesc la chipul care,
Stă pe cruce răstignit,
Cât de bun şi dulce-i Domnul,
Ah, mă simt preafericit.

4    Şi aroma cea mai dulce,
În Isus eu o găsesc,
Orişiunde ea pătrunde
Toate, toate se'nnoiesc.

5    Ai văzut flori minunate?
Dacă nu, priveşte sus!
Numai una'ntrece toate,
Trandafirul sfânt Isus.

Allegretto


