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ṫa.

.˙

..˙̇

PDC-087 Vin la Tatăl, El te cheamă  (Acuma, când ne rugăm) 
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Refren

C.C. Case

PDC-087 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.

B-119  Acuma, când ne rugăm 

1    Acuma când ne rugăm,
Pentru ce-am greşit strigăm;
Când te-atrage Duhul Sfânt,
Vino la Isus curând!

    Refren:
    O, vino, acuma
    La Cel ce te va scăpa!
    Vino dar, acuma, 
    Vin la Isus acuma!

2    Pune-ţi pe El sarcina,
Nici o zi nu amâna,
O, priveşte la Domnul.
Mântuieşte-ţi sufletul

3    În lumea unde trăieşti
Fericirea n-o găseşti.
Acum vino la Isus
Pace vei afla'ndeajuns.

4    Vin, spune-ţi păcatele 
Te-a ierta Părintele. 
Crede în puterea Sa.
Mântuire îţi va da.

Moderato


