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Refren

1    Stai pe loc, stai, te opreşte,
Eşti pe drumul cel greşit,
Iar duşmanul te pândeşte
Şi vei fi lovit cumplit.

    Refren:
    Deci, te'ntoarce pe-altă cale,
    Lasă-te călăuzit,
    Unde nu-i nici plâns nici jale,
    Unde vei fi fericit.

2    Prea mult timp în suferinţă,
În dureri şi remuşcări
Te-ai zbătut, şi-a ta voinţă
Fu învinsă'n încercări.

3    Ah, ce viaţă fericită,
De n'ar fi al tău păcat,
Dar aşa, e'nlănţuită,
Trebui' lanţul sfărâmat.

4    Vei putea'n a Sa lumină,
Să păşeşti netulburat,
Şi, scăpat de orice vină,
Prin Isus vei fi iertat.

5    Iată, drumul când sfârşi-vei,
Sus în cei vei locui,
Strălucirea Lui primi-vei,
Fiind cu El în veşnicii.

6    Te opreşte şi gândeşte!
Dumnezeu te cheamă azi!
Nu simţi tu cum El doreşte
În pierzare să nu cazi?

Moderato


