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CCE-450  Erai căzut, căzut în patimi rele
Muzica:  Mariana SomeșanTraian Dorz

1  Erai căzut, căzut în patimi rele,
Zăceai în groapa negrului păcat,
Când Te-am căutat, când lacrimile Mele
Și sângele iertării te-a scăpat.     
    Când Team căutat, când lacrimile Mele
    Și sângele iertării tea scăpat.     

2    Erai căzut, căzut, dar bunul Tată
N-a vrut să pieri pe veci nemântuit
Și te-a chemat și dragostea Lui toată
Prin jertfa Mea spre tine a venit.
    Și tea chemat și dragostea Lui toată
    Prin jertfa Mea spre tine a venit.

3   Erai căzut, dar Duhul Sfânt în tine
Lumina Lui cerească a aprins
Și te-a văzut și te-ai întors la Mine
Și ești pe veci în harul Meu cuprins.
    Și tea văzut și teai întors la Mine
    Și ești pe veci în harul Meu cuprins.

4  Erai căzut, căzut dar o iertare
Deplină Dumnezeu Ți-a dăruit
De-acum mereu slujește-I cu-ascultare
Și vei primi cât nici vei fi gândit.
    Deacum mereu slujeșteI cuascultare
    Și vei primi cât nici vei fi gândit.
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