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PDC-067 Curând Domnul iar va veni 
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Refren

PDC-067/B-650   Curând Domnul iar va veni

1    Curând Domnul iar va veni;  gata eşti?
Cu drag El în cer te-ar primi; gata eşti?

Refren:
Gata eşti, gata eşti?   
Gata eşti în faţă-I a sta?
Gata eşti, gataeşti?   
În curând ceasul va suna.

2    Curând ceasul greu va suna; gata eşti?
Când moartea'n faţă-ţi va sta; gata eşti?

3    Vei fi judecat de Cristos;  gata eşti?
Cuvântul Său va fi tăios; gata eşti?

4    Ferice de cei mântuiţi; gata eşti?
Căci fi-vor în ceruri primiţi; gata eşti?

P-686  Curând vine Domnul cel sfânt

1    Curând vine Domnul Cel sfânt;  eşti gata?
Să-şi ia sfinţii de pe pământ;  eşti gata?

    Refren:
    Eşti gata, eşti gata? 
    Eşti gata să intri'n cer sus,
    Eşti gata, eşti gata?   
    Oare te-a mântuit Isus?.

2    Curând trâmbiţa va suna; eşti gata?
Şi-atunci morţii vor învia ; eşti gata?

3    Vei fi judecat de Cristos;  eşti gata?
Vai, va fi de cel păcatos; eşti gata?

4    Cei sfinţi toţi se vor desfăta; eşti gata?
Cu Isus în gloria Sa; eşti gata?

5    Ferice de cei mântuiţi; eşti gata?
Căci fi-vor în ceruri primiţi; eşti gata?
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