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C.C. Williams

Refren

1    Auzi cum Isus te cheamă,
Te aşteaptă, vin' la El,
Tu destul n'ai luat în seamă 
Ce grăit-a blândul Miel.

    Refren:
    Inima larg ţi-o deschide,
    Vrea să intre'n ea Isus,
    Inima larg ţi-o deschide,
    Lui să-I fii pe veci supus!

2    Pentru poftele din lume 
Loc în inimă-ţi găseşti,
Dar nu vrei acuma, spune,
Pe Isus tu să-L primeşti?

3    Isus bate, bate încă,
El, al tău izbăvitor;
De-I deschizi, ai pace-adâncă,
Pericire'n viitor.

4    Azi e ziua de iertare,
Poate mâine n-o mai fi;
Nu mai sta la pregetare,
Mântuirea-I a primi!

Moderato

1    Nu ai tu loc în inimă,
Pe Isus ca să-L primeşti?
El ca să-I deschizi aşteaptă,
Dar tu la El nu grăbeşti!

Refren:
Spune păcătosule, dar,
Ai tu loc pentru Isus?
Inima ta i-o deschide 
Cât mai ţine al Său har.

2    Bucuria pământească
O primeşti în sânul tău.
Dar pentru Isus nu este 
La la tine-n inimă?

3    Suflete te rog dă-ţi seama
Zilele-ţi trec ca vântul
Ce câştig ai tu din lume,
De-ţi vei pierde sufletul.

4    O, primeşte-L, dar, pe Isus
Fericirea El ţi-a da,
Viaţă veşnică e în El,
Asta va fi şi a ta!


