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Refren

1    Pentru ce şovăieşti
Pe Isus să-L primeşti?
Te gândeşti să-L alungi azi iară?
Poate-acest ceas solemn
Sun-acum un îndemn
Poate pentru ultima oară!

    Refren:
    Dacă vezi şi nu crezi,
    Dacă vezi şi nu crezi,
    Viaţa veşnic-o pierzi!
    Viaţa veşnic-o pierzi!

2    Pentru ce te căieşti,
Dar nu mărturiseşti
Tot păcatul ce greu te-apasă?
Vino dar la Isus,
Spune-i tot ce-ai de spus,
Sarcina-ţi la El azi o lasă!

3    Ai putea tu să spui
C'ai făcut voia Lui,
Când şi azi te apasă vina?
Dacă'n El nu te'ncrezi,
Viaţa veşnic-o pierzi,
Fericirea, pacea, lumina!

4    La Isus vino, deci,
Şi-L primeşte pe veci,
Pentru tine vrea tot să facă!
Pentru noi s-a jertfit;
Vino dar negreşit
Şi cu Domnul tău te'mpacă!

    Refren:
    De ce eşti tulburat?
    Astăzi poţi fi scăpat,
    Şi să-i cânţi, fiind iertat:
    ,,Doamne, fii lăudat!"    
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