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CCE516 Te chem să vii la crucea Mea
Text și muzică  Mariana Someșan

1  Te chem să vii la crucea Mea ca săți ridic povara,
Aștept săți plângi al tău păcat ca Eu săți dau iertarea.
    (:  Tu nu poți singur să te schimbi, salvarea e la Mine,
    Doar Eu pot să te izbăvesc, încrede-te în Mine.   :)

2  Sunt multe căi ceți pot părea de multe ori mai bune,
Doar una este calea Mea, la Tatăl vii prin Mine.  
    (:  Te chem să ieși din lumea rea, să mă urmezi pe Mine,
    Eu voi sfinți viața Ta și-o să lucrezi cu Mine.  :)

3   Te chem să vii la crucea Mea  și să privești la Mine,
Eu viața țio voi apăra, luptavoi pentru tine.
    (: Ascultă azi când Îți vorbesc ca să zidești pe stâncă
    Și-ai să auzi în ceasul greu cum sufletul tău cântă.  :)

4   Voi punen vasul tău de lut puterea Mea divină 
Și pas cu pas te voi purta, voi fi a ta lumină.
    (:  Te chem să vii la crucea Mea să nu-mi respingi chemarea,
    Căci eu sunt Domnul Dumnezeu și vreau să-Ți dau iertarea.  :)

5    Să nu respingi chemarea Mea, nui timp de zăbovire,
Eu vin să iau tot cei al Meu și vreau să fii cu Mine.
    (:  Ascultă azi când îți vorbesc, să nu-mi respingi chemarea,
    Eu sunt Sfântul lui Israel și vreau să-Ți dau iertarea.  :) 
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