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CCE255 De mult, Isuse, mai chemat
Text și muzică: Mariana Someșan

Comodo

1  Demult, Isuse, mai chemat să Te urmez
Dar nam fost gata să Teascult, să Te primesc.    
    În neagră noapteam pribegit,
    Fără să știu că mai iubit
    Și că viața numai Tu miai ocrotit!

2   Iubirea Ta ma urmărit deatunci mereu
Și întro zi eu Team primit, o, Domnul meu.
    Povara grea miai ridicat,
    O haină nouă Tu miai dat
    Șia mea viață, sfânt Isus, ai luminat!

3    Cum aș putea, Isuse drag, săȚi mulțumesc
Și ceaș putea din viața mea săȚi dăruiesc.
    Când tot ce am e darul Tău,
    Când Tu mă scapi de orice rău
    Și dacă sunt ceva, eu sunt prin harul Tău.

4   Primeștemă în slujba Ta, Isus iubit, 
Să pot să spun la mulți sărmani că Tuai murit,
    Ca ei să poată fi iertați 
    Prin Duhul Sfânt eliberați
    Și la venirea Ta în ceruri ridicați.

5   Să pot să spun că Tu ești gata săi primești
Șin casa Tatălui un loc le pregătești.
    Că peal Tău braț îi vei purta,
    Că ei vor fi Mireasa Ta
    Și pentru veci Tu le vei șterge lacrima.
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