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Refren

PDC-160 Privi-voi pe Domnul

1    Privi-voi pe Domnul măririi
În ceruri pe tronu-I slăvit,
Vedea-voi izvorul iubirii
Şi fi-voi în veci fericit.

    Refren:
    Sus în cer, sus în cer,
    Eu am un locaş pregătit
    Sus în cer, un locaş pregătit,
    Şi fi-voi în veci fericit.

2    Cânta-voi nespusa iubire
Şi harul prin care-s primit
De Domnul cu-a Sa strălucire,
Şi fi-voi în veci fericit.

3    Şi pacea va fi nesfârşită,
Căci totul va fi lămurit;
Întreaga-mi dorinţă'mplinită,
Şi fi-voi în veci fericit.

4    Vedea-voi pe sfinţi în mărire,
Alături de ei socotit,
Cânta-voi cereasc iubire
Şi fi-voi în veci fericit.

B-441 Patria mea sus în cer este

1    Patria mea sus în cer este,
Unde întristarea lipseşte,
Unde oaste nenumărată,
Domnului aduce laudă.

Refren:
    Sus în cer, sus în cer,
    Patria mea este sus în cer,
    Sus în cer, sus în cer,
    Patria mea este sus în cer.
2 Mulţi iubiţi ai mei sunt în cer
     sus,
Unde-odată si eu vreau s'ajung,
Cu ei întruna voi locui,
Unde soarele'n veci va luci.

3    Odată în cer voi locui,
Pân'atunci aici m-oi veseli,
O, Doamne, la Tine condu-mă,
Unde eşti Tu, loc mie îmi dă.

4    În curând voi fi acolo sus,
Aceasta o cer de la Isus;
Că şi-ai mei acolo să fie
Sus în cer, unde Tu eşti Doamne.

D. Huntington T.C. O'KaneMarciale


