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1    Suflet pierdut, azi te cheamă Isus,
Vino la El, vino la El!!
Scoală din somnul ce greu te-a răpus,
Milă-ţi va da blândul Miel.

Refren:
Vino acum, vino acum! 
El cu blândeţe te cheamă să vii chiar acum!

2    Celui ce vine,  odihnă în dar
Azi îi va da, azi îi va da!
Crede şi spune-I al vieţii amar,
El te va elibera.

3    Suflete, vino, te-aşteaptă Isus
Vino chiar azi, vino chiar azi!
Plânge-ţi păcatul şi vino supus,
El îţi va da har de sus!
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   Suflet rătăcit, Isus te cheamă.

1    Suflet rătăcit, Isus te cheamă,
Vino astăzi, vino astăzi!
Din somnul păcatului te scoală!
Astăzi Ţi-a da mila Sa.

Refren:
Vino astăzi,  (vino astăzi, acum să vii)
 vino astăzi!  (vino astăzi, acum să vii)
Isus te cheamă  
(Isus te cheamă, acum te cheamă!)
 Cu blândeţe  vino astăzi!

2    Celui ostenit va da odihnă,
Azi îi va da, azi îi va da!
Dă-i lui sarcina ta cu credinţă
Şi El te va vindeca.

3    Păcătosule Isus Te-aşteaptă,
Te aşteaptă, te aşteaptă.
Tu te-ai căit pentru greşalata?
Vino că te aşteaptă!

4    Isus te cheamă azi, să te ierte,
Ascultă dar, ascultă dar!
Cine'n El crede trăieşte'n pace,
Primeşte-ţi mântuirea.

Cugetul tău suferit-a nespus

1    Cugetul tău suferit-a nespus
Şi te-ai zbătut, dar în zadar
Şi tu, de vrei, poţi afla în Isus
Pace, în scumpul Său har.

    Refren:
    Vino la El, vino la El,
    Vin' la Isus şi urmează-L 
    Apoi, cu mult zel.

2    Greu cu păcatul luptat-ai mereu,
Ai suferit, te-ai chinuit,
Dar izbăvirea îţi dă Dumnezeu,
Astăzi, prin Fiul iubit.

3    Viaţa ta va fi un nou răsărit,
Căci fericit, reînnoit,
Totul primi-vei prin El, Cel slăvit,
Căci El totul a'mplinit.
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