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James Mc Granahan

Refren

1    Păcătoşii sunt primiţi
Şi de Domnul mântuiţi;
El îi duce pe drum bun 
Lui Isus când se supun.

    Refren:
    Vestea s-o audă toţi:
    Păcătoşii sunt primiţi!
    Vestea s-o audă toţi:
    Prin Isus sunt mântuiţi!

2    Deşi eşti un rătăcit,
De Păstor poţi fi găsit,
Căci toţi câţi I se supun,
Sunt aduşi pe drumul bun.

3    Toţi veniţi, la El veniţi
Şi odihnă'n dar primiţi;
Din iubire pentru voi 
A'ndurat chin şi nevoi.

4    Şi, de crezi, vei fi scăpat
Prin scump sângele-I vărsat;
Pe Isus de L-ai primit
Eşti al Lui, eşti mântuit.

Erdmann Neumeister
Allegretto


