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Refren

1    Azi, Isus îţi vorbeşte iar,
O, ce iubit cuvânt!
Şi-ţi vesteşte un mare dar,
O, ce iubit cuvânt!
Harul Său iartă toate
Ale tale păcate.

    Refren:
    [:  Sfântu-I cuvânt cât e de scump
    O, ce iubit cuvânt!  :]

2    El chemarea şi-a re'nnoit,
O, ce iubit cuvânt!
Pe tine Domnul te-a iubit.
O, ce iubit cuvânt!
Glasul lui azi te cheamă,
Vrei să-l iei tu în seamă?

3    Pentru toţi e chemarea lui,
O, ce iubit cuvânt!
Glasul blând al Păstorului,
O, ce iubit cuvânt!
Sufletu-mi astăzi vine,
O, Isuse, la Tine!

1    Se-aude iarăşi răsunând, 
Al vieţii sfânt cuvânt,
Care-a deschis drumul spre cer , 
Al vieţii sfânt cuvânt.

    Al vieţii sfânt cuvânt
    Să te-aud răsunând,
    Dulce cuvânt, măreţ cuvânt,
    Al vieţii sfânt cuvânt.

2    Isus mai are pentru mulţi,
Al vieţii sfânt cuvânt,
Deaceea tu să Îl asculţi
Al vieţii sfânt cuvânt.

    Toate-s dăruite,
    Cele fericite,
    Dulce cuvânt, măreţ cuvânt,
    Al vieţii sfânt cuvânt.
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