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1    Sunt mii de mii ce au intrat,
Chemaţi fiind de Domnul,
La masa Lui s-au aşezat,
Urmând cu toţii îndemnul.

    Refren:
    O, vino dar,  în grab-acum,
    Căci încă loc mai este,
    O, iat-al vieţii drum,
    Stăpânul însuşi te pofteşte.

2    Pe ce săraci, ca şi pe regi,
La mântuire-i cheamă.
O, tu ce eşti pierdut, s-alergi,
Să iei chemarea-n seamă!

3    O, vino, dar acum să vii,
Isus îţi e scăpare,
În noaptea morţii, de-ntârzii,
Nu vei afla-ndurare.

Allegretto


