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PDC-158 Ah, oare când vei reveni
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Refren

PDC-158  Ah, oare când vei reveni

1    Ah, oare când vei reveni,
Al nostru Domn şi Mire,
Pe nori, în cer, a ne răpi,
La Tine în mărire?
Cu'ntregul dor şi'ntregul gând
Noi Te rugăm ,,O, vin' curând!"

    Refren:
    O, Doamne-a Ta venire
    E-a noastră fericire!

2    Noi azi cântăm iubirea Ta
Şi o simţim în viaţă,
Dar am dori a Te cânta,
Privind slăvita-Ţi faţă!
O, mult ni-e dor să vii curând!
O, vin', Isuse, Mire sfânt!

3    Multe dureri sunt pe pământ
Şi multă suferinţă!
Mulţi necinstesc Numele-Ţi sfânt
Şi pier în necredinţă.
Naintea Ta câţi vin smeriţi,
Dr Tine'n cer vor fi răpiţi.

4    Să priveghem deci cu Isus,
Ţinând făclia-aprinsă!
Ne'ndrume sus, mereu mai sus,
Puterea-I neînvinsă!
S-aude glasu-I răsunând:
,,Fiţi treji căci, iată, vin curând!".

Mel. popularã germanãAndantino


