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PDC-213 Tu eşti cel mai frumos (La  a Ta chemare vin) 
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Refren

B-162   La a Ta chemare vin

1    La a Ta chemare vin,
Naintea Ta păşesc,
Şi'n sângele-Ţi ce-odat-a curs,
Vreau să mă mântuiesc.

    Refren:
    La Tine vin cu drag,
    Mântuitor iubit,
    Mă spală'n sângele-Ţi vărsat,
    Pe Golgota jertfit!

2    Văzând că sunt sărac,
De toate Tu îmi eşti,
Şi'n sângele-Ţi, de-orice păcat,
Tu azi mă curăţeşti.

3    Cuvântul Tă mi-ai dat 
Şi pace mi-ai promis;
Şi bucurie, şi-adăpost,
Ca parte Tu mi-ai scris.

4    Isuse, fii lăudat!
Lucrarea Ţi-ai sfârşit;
Căci prin sfânt sângele-Ţi vărsat,
Pe noi ne-ai fericit.

PDC-213   Tu eşti cel mai
          frumos

1    Tu eşti cel mai frumos
Şi-atât de-atrăgător,
Căci cerul, cât de'ncântător,
De Tine-i mai prejos.

    Refren:
    Domnul meu Isus, 
    Sunt pe veci al Tău,
    Şi Tu eşti de-acum al meu,
    Şi-aici, şi'n ceruri sus.

2    Tu eşti brav împărat,
Dreptatea apărând.
Isprăvi măreţe săvârşind,
Iubirea-a triumfat.

3    Tu eşti preafericit,
Căci cerurile-acum 
Sunt pline de al Tău parfum.
Şi'n cântări eşti slăvit.

4    Tu eşti ,,Cel preaiubit"
De toţi ce Ţi s-au dat;
Uitând tot, într-al Tău palat,
Doar Tu eşti preţuit.

PDC-088 Tu, Doamne, 
            m-ai chemat

1    Tu, Doamne, m-ai chemat,
‚Naintea Ta păşesc;
Prin sângele-Ţi nevinovat,
Iertare-acum primesc.

    Refren:
    Tu, Doamne, Te-ai jertfit,
    În veci să fii slăvit!
    ‚Naintea  Ta, azi umilit,
    Eu jertfa-Ţi am primit.

2    Sărac Tu m-ai aflat,
Dar totul vrei să-mi fii,
Prin sângele-Ţi de-orice păcat
Vrei a mă curăţi.

3    Cuvântul Tău mi-a fost
Un bun îndrumător,
Găsii la Tine adăpost;
Tu vrei să-mi fii păstor.

4    Isuse, fii slăvit!
Lucrarea Ţi-ai sfârşit.
Prin jertfă grea şi chin cumplit 
Sunt astăzi mântuit.

Lewis. HartsoughLewis. Hartsough Moderato


