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PDC-299 Priveşte la Isus   (Îţi mai lipseşte pacea,   Trec anii vieţii mele)
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PDC-052  Îţi mai lipseşte 

1    Îţi mai lipseşte pacea 
Şi fericire n-ai 
Nimic bun nu poţi face  
Cu starea ce o ai.

O, de-ai vrea tu a crede 
 Minuni mari ai vedea
Întotdeauna Isus 
Cu drag te-ar ajuta.

2    Numa-n Isus e pacea
În El sunt mângâieri
Căci lui Isus îi place 
Să vindece dureri.

3    Degeaba cu păcatul 
Te lupţi în orice zi
Nu poţi găsi în altul
Odihna ce-ai dori.

4    Ce este adevărul
Te-ntrebi ne-ncrezător
Şi-n cele ce-s văzute
Cauţi tainicul izvor. 

    O, de-ai vrea tu a crede 
    Minuni mari ai vedea
    Isus e adevărul
    El pacea îţi va da.  

P-376    Îţi mai lipseşte 

1    Îţi mai lipseşte pacea 
Şi mângâiere n-ai 
Nimic bun nu poţi face  
Cu starea ce o ai.

O, de-ai vrea tu a crede 
 Minuni mari ai vedea
Isus întotdeauna 
Cu drag te-ar ajuta.

2    Numa-n Isus e pace
În El sunt mângâieri
Căci lui Isus îi place 
Să vindece dureri.

3    Degeaba cu păcatul 
Te lupţi în orice zi
Nu poţi găsi în altul
Odihna ce-ai dori.

4    Isus e adevărul
În El fii'ncrezător
Să intri chiar acuma
În sfântul Lui popor.

    O, de-ai vrea tu a crede 
    Minuni mari ai vedea
    Isus e adevărul
    El pacea îţi va da.  

P-546 Trec anii vieţii mele 
    
1    Trec anii vieţii mele 
Cu-acelaş trist cuprins
Sunt zilele mai grele
Căci dragostea s-a stins.

O, numai Tu, Isuse
Mă poţi înviora
Dă-mi bucurii nespuse 
Şi viaţă din a Ta!

2    Pe drumul vieţii sfinte 
Ades m-am poticnit
În loc să merg'nainte 
Păcatu-am făptuit.

3    Şi astfel, Doamne, Tată
Mereu m-am depărtat,
De tot ce-a fost odată 
Prea binecuvântat.

4    Dar azi Te rog fierbinte
Opreşte-mă pe drum 
Mă mustră, Tu Părinte
Şi mă îndreaptă-acum!

5    Atunci în veci păcatul
Nicicând nu va mai fi
În schimb va domni râvna  
Şi dragostea dintâi. 

I. Hoff

    PDC-299 Priveşte pe Isus

1    Priveşte pe Isus jertfindu-şi viaţa Lui,
Ca noi să fim acum iertaţi prin jertfa Lui!
Prin moartea Sa a şters a noastră vină grea,
Cumplitele Lui răni adus-au pacea mea.

2 Îl văd în noaptea grea, colo-n grădină stând,
Zdrobit de vina mea, cu faţa la pământ.
L-aud rugând duios pe Tatăl de-atâr putea
Să treac-acel pahar, ca El să nu-L mai bea.

3    Pe mine m-a iubit, murit-a-n locul meu,
Dovadă că-i aşa: prin El am Duhul Său.
Cununa Lui de spini şi coasta ce-au străpuns
Arat-atât de viu iubirea lui Isus!

4    De-acum îl iubesc mai mult decât orice,
Şi-ncrederea îmi pun în jertfa lui Isus.
O, scump Mântuitor, te laud ne-ncetat
Şi-aştept şi ziua când să văd chiar faţa Ta. 

Moderato


