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Refren

1    La a Ta chemare vin, 'naintea Ta păşesc,
Ca-n sângele ce-odată-a curs, iertarea s-o găsesc.

    Refren:
    La Tine vin cu drag, iubit Mântuitor,
    Mă spală-n sângele-Ţi vărsat, de viaţă dătător.

2    Chiar dacă sunt sărac,  Tu totul  îmi vei fi,
De orice vină şi  păcat Tu mă vei izbăvi

3    Cuvântul Tă mi-ai dat şi pace mi-ai promis;
Iubirea, ocrotirea Ta  ca parte Tu mi-ai scris.

4    Isuse, fii slăvit! Lucrarea Ţi-ai sfârşit;
Prin  sângele ce L-ai  vărsat, pe noi ne-ai mântuit.
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Vin' la Tatăl, El te cheamă

1    Vin' la Tatăl, El te cheamă 
Vin' acasă fiu pierdut
De nimic să-ţi fie teamă
El va sterge al tău trecut.

    Refren:
    Vino azi, vin' la El 
    Pentru ce ai întârzia?
    Vino azi, vin' la El
    Vin' şi El te va ierta.

2    Prea mult timp în suferinţă 
Ai trăit nefericit
Dar acum prin pocăinţă 
Ai putea fi mântuit.

3    Azi păcatul te robeşte 
Sub un jug apăsător
Dar Isus tot te iubeşte 
Vrea să-ţi vină'n-tra'jutor.

4    Spune-i Lui toată durerea 
Tot păcatul spule-l lui.
Tatăl vrea să-ţi dea iertarea 
Prin jertfirea Fiului.

La a Ta chemare vin

1    La a Ta chemare vin,
Naintea Ta păşesc,
Şi'n sângele-Ţi ce-odat-a curs,
Vreau să mă mântuiesc.

    Refren:
    La Tine vin cu drag,
    Mântuitor iubit,
    Mă spală'n sângele-Ţi vărsat,
    Pe Golgota jertfit!

2    Văzând că sunt sărac ,
De toate Tu îmi eşti,
Şi'n sângele-Ţi, de-orice păcat,
Tu azi mă curăţeşti.

3    Cuvântul Tă mi-ai dat 
Şi pace mi-ai promis;
Şi bucurie, şi-adăpost,
Ca parte Tu mi-ai scris.

4    Isuse, fii lăudat!
Lucrarea Ţi-ai sfârşit;
Căci prin sfânt sângele-Ţi vărsat,
Pe noi ne-ai fericit.
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