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Refren

Cât de mândră-i casa 

1    Cât de mândră-i casa 
Domnului,
Unde merge un sfânt popor
Acolo'm fi neam  adevărat,
Dacă acolo vom intra.

     Refren:
    Ce frumos vom vedea!
    Dacă acolo vom intra;
    Ce frumos vom vedea!
    Dacă acolo vom intra.

2    Lăudăm pacea Sionului,
Aurul cel mai scump al lui,
Glas de bucurie va suna,
Dacă acolo vom intra.

3    Lăuda-vom patria păcii,
În haine strălucitoare,
Cu cunună ca învingători,
Dacă acolo vom intra.

Cântăm ţara noastră

1    Cântăm ţara noastră 
cerească,
Mulţimea de mii şi de mii
Şi ceata lor cea îngerească;
Dar încă atunci cum va fi!

    Refren:
    Bucurii sunt aici,
    Dar încă atunci cum va fi!
    Bucurii sunt aici,
    Dar încă atunci cum va fi!

2    Cântăm încă Ierusalimul,
Cu ziduri şi porţi străvezii,
Şi parc-aud corul, sublimul!
Dar încă atunci cum va fi!

3    Cântăm şi 
iubire-arzătoare
Veşmintele ce vor sclipi,
Cununile nepieritoare!
Dar încă atunci cum va fi!

E. Gebhardt
Ps. 27:6

Frumoasă-i a Domnului casă 

1    Frumoasă-i a Domnului 
casă!
Spre ea merge un sfânt popor;
Biserica Lui cea aleasă
Slăveşte pe-al ei Salvator.

     Refren:
Frumuseţi vom vedea 
atunci când în cer vom intra!
Pe Cristos vom vedea 
atunci  când în cer vom intra!

2    Cântăm slava Sa minunată,
Dorim paradisul ceresc;
Isus calea Lui o arată,
Acelor ce azi Îl primesc.

3    Intra-vom în patria sfântă,
Scăpaţi de păcat şi dureri;
Acolo toţi sinţi Îi cântă
La tronul eternei puteri.


