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CCE-568 Glorie Celui Înviat
Text și muzică  Mariana Someșan 

Ref

1  Glorie Celui Înviat, slavă Mielului preasfânt
El păcatul mi-a iertat și mă duce-n cerul sfânt.
    El mă ia de mâna dreaptă când în luptă cad rănit
    Și mă pune iar pe stâncă, El e Domnul meu iubit.

2  Mă conduce-n pribegie Cel ce-i viu și-adevărat,
Nu e noapte prea adâncă pentru Marele-mpărat.
    Nu e dragoste mai mare ca  dragostea lui Isus,
    O, veniți cât mai e vreme, jos, la crucea lui Isus.

3   Glorie Celui Înviat,  căci El ne-a răscumpărat,
Nu cu aur și argint, ci cu sângele-I vărsat
    Dați-I slavă și onoare Celui care este sfânt,
    O, treziți-vă popoare, Domnul vine în curând

4   Glasul Lui încă mai cheamă, El este Păstorul bun.
Dacă nu ai înfierea, vino, suflete acum!
    Nu respinge mântuirea Celui ce e veșnic sfânt ,
    Căci se-apropie durerea și necazul pe pământ!

5   Ca și zorii dimineții, Domnul se va arăta
Și-și va ridica Mireasa curățită-n jertfa Sa.
    Prea târziu va fi atuncea pentru cel ce n-a vegheat,
    Vă întoarceți azi la Domnul, vine Marele-mpărat!

6   Toți acei iertați de Domnul vor zbura spre veșnicii
Și în slava minunată cu Isus vor locui.
    Vor păși pe străzi de aur, în cetatea cea de sus,
    Lacrimile vor fi șterse chiar de mâna lui Isus.

7  Dați-I slavă și onoare Celui care este sfânt!
O, treziți-vă popoare, Domnul vine în curând!        
    Nu e dragoste mai mare ca  dragostea lui Isus,
    O, veniți cât mai e vreme, jos, la crucea lui Isus!
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