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Refren

1    Isus o uşe ne-a deschis,
Prin jertfa-i de pe cruce,
Prin ea intrăm în paradis,
Doar El de ne conduce.

    Refren:
    Stăpânul meu, îţi mulţumesc, 
    Tu uşa mie mi-ai deschis,
    Să pot intra 
    Şi eu în casa Ta.

2    Deschisă-i uşa-celora
Ce dornici sunt de pace;
Voioşi ei pot intra prin ea,
Căci fericiţi îi face.

3    Lumina lumii e Isus,
Cărarea luminează;
A nopţii negură s-a dus
Şi frica încetează.

4    Supuşi chemării ce-auzim
Şi cu recunoştinţă,
Plini de nădejde noi păşim 
Spre sfânta locuinţă.

1    O poartă'n ceruri s-a deschis; 
Prin ea străbate-o rază.
E raza crucii lui Isus,
Ce'n lume luminează.

    Refren:
    Îţi mulţumesc, Isus al meu,
    În Tine sper, Tu mi-ai deschis,
    Deschis, deschis!
    Tu poarta mi-ai deschis.

2    Păstorul bun cheamă pe toţi,
În al lui Isus nume,
Bogat, sărac, mare ori mic,
Pe orice om din lume.

3    De frică plin, pe goană pus,
Păcatul ne cedează,
Căci sfânta jertfă-a lui Isus,
În mers ne luminează.

4    Deci nu vă temeţi nicidecum
De grelele ispite,
Isus e fraţilor Săi drum,
Spre ceruri nesfârşite    

Silas John VailLydia Baxter Moderato


