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PDC-120/B-640  Lacrimi vor să-ţi vină?

1    Lacrimi vor să-ţi vină?
Spune-i lui Isus.
El duios le-alină
Cu-al Său har nespus.
Pentru ce'n durere
Inima ţi-o frângi?
El credinţă-ţi cere,
Şi tu vrei să plângi?

2    Spune-I lui tot dorul
Nu I-l tăinui,
Lasă-I lui  zăvorul
Greu al inimii.
Câte grijuri, spune,
Vrei la piept să strângi?
Ele te-or răpune,
Şi'n zadar te plângi.
3    Căci Isus te vede,
Ştie focul tău,
Înţelege, crede:
Spune-I chinul tău.
Prin Isus poţi bine 
Orice greu să'nfrângi.
E Isus cu tine,
Deci să nu mai plângi!

PDC-206  Plânsetul ţi-l vede 

1    Plânsetul ţi-l vede blândul Domn Isus
El cu drag te crede, spune-i durerea.
Spune-i toată jalea Domnului Isus!
Vorbeşte-i făr'sfială; şi nu mai plânge.

2    Spune-acelui Frate, prietenului tău,
Greaua ta încercare, necazul cel greu.
El mult te iubeşte, El te-a mângâiat,
Crede'n a lui vorbă; şi nu mai plâmge.

3    Inimii zdrobite de-o povară grea,
Spune-i ei ce poate Domnul să îi dea.
El o linişteşte;  şterge-va Isus,
Lacrimile toate; şi nu mai plânge.

Philip P. BlissAndantino


