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CCE-432 De ce porți tu povara atâtor căutări?
Text și muzică:  Mariana Someșan

1   De ce porți tu povara atâtor căutări
Și cerul vieții tale e plin de întristări?
    (:  Răspunsul e la Mine, căci Eu sunt pacea ta,
    Răspunsul e la Mine, Eu sunt salvarea Ta!  :)

2   De ce porți tu povara amarului păcat
Când e atât de  simplu să vii să fii iertat?
    (:  Căci sus pe lemnul crucii, viața Eu mi-am dat,
    Ca tu de orice vină să poți să fii scăpat!    :)

3   Te chem să vii la Mine cât încă mai e har
Și valuri de-ndurare mai curg de la calvar.
    (:  Eu pot să-ți dau iertarea și să-ți arăt cărarea,
    Eu pot să-ți umplu viața cu dragoste și jar.  :)

4   Privește la Golgota! Ce mult Eu te-am iubit
Și-n locul tău pe cruce păcatul l-am plătit!
    (:  O, vino la lumină, lumina Mea-i deplină,
    Te chem sub al Meu sânge și te voi curăți!   :)

5   Eu îți cunosc și gândul și-ți număr orice pas,
De cerul Meu departe Eu nu vreau să te las!
    (:  A Mea-i toată puterea, în cer și pe pământ
    Eu vreau să-ți dau viață, căci Domnul vieții sunt!  :)

6   Te chem cu blânde șoapte, o, nu mai zăbovi,
Curând, pe nori de slavă, din ceruri voi veni,
    (:  Dar n-am să pot atuncea să-ți fiu Mântuitor,
    O, vino, vino astăzi, cât mai sunt Salvator!  :) 
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