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PDC-157 Sta-voi faţă către faţă

1    Sta-voi faţă către faţă,
Sus în cer cu Domnul meu,
Când plecat din scurta viaţă,
Voi sosi la Dumnezeu.

    Refren:
    Voi vedea faţa-Ţi duioasă,
    Împăratul meu ceresc;
    Clip-aceasta luminoasă
    Cât de mult eu o doresc.

2    Azi le văd doar prin credinţă:
Slava Ta, chipu-Ţi divin;
În curând, ce biruinţă!
Le voi vedea pe deplin.

3    Ce nespusă bucurie,
Când cu drag mă vei primi,
Când de Tine pe vecie
Nu mă voi mai despărţi!

    B-473   Faţă'n faţă cu Domnul meu 

1 Faţă'n faţă cu Domnul meu,
Faţă'n faţă cum va fi?
Când pe Cristos cel răstignit,
În glorie-L voi privi.

Refren:
    Faţă'n faţă, Îl voi vedea,
    Peste cerul înstelat:
    Faţă'n faţă'n gloria Sa,
    Îl voi vedea necurmat.

2 Numai slab acum Îl privesc,
Prin valul întunecat,
Dar o zi mai bună vine,
Când El va fi'nvederat.

3    O, ce bucurie-i cu El,
Când durerile'nceată;
Când nu mai e rătăcire,
Şi toate's în lumină.

Carrie E Brock
Grant C. TullarModerato


