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Refren

F.A. Blackmer

1    O, ce clipă nespus de măreaţă,
Când în juru-I vor fi adunaţi,
Să privească slăvita lui faţă,
Câţi prin Domnul au fost preschimbaţi!

    Refren:
    Numărul lor nespus e de mare.
    Numărul lor nespus e de mare.
    Şi ce măreţ va fi 
    Când uniţi cu toţi vom fi,
    Căci numărul lor e nespus de mare!

2    Îi zăresc fericiţi în mărire;
Pe Isus pe-al lor chip oglindesc;
Preamărind nesfârşita-I iubire,
Lângă tronu-I cântând Îl slăvesc.

3    Şi aud cum Isus le va spune:
,,Voi luptat-aţi cu râvnă mereu,
Azi primiţi ale voastre cununi,
Preaiubiţii Părintelui Meu!"

4    Şi, cu îngerii în cer, preamărire
Vor cânta în alai strălucit,
Preaschimbată va fi'ntreaga fire,
Şi pământul va fi înnoit.

Marciale 



B-485  Fără număr se pierde în zare

1    Fără număr se pierde în zare
Marea  gloată de răscumpăraţi.
Au sosit din necazul cel mare
Pentru veci sunt în alb îmbrăcaţi.

Refren:
Numeroşi ca nisipul pe maluri,
Numeroşi ca oştirea de stele!
O, ce măreţ va fi când în cer noi vom sosi,
Strălucind ca oştirea de îngeri. 

2    Se adună ca de sărbătoare
Mii de mii, în Sionul de sus.
Sunt aceiaşi pribegi de sun soare
Ce au atins ţelul lor în Isus.

3    Din oceanul atâtor popoare
Au ieşit, necurmat credincioşi;
Nori de martori atraşi înspre Soare,
Şi prin El au ajuns luminoşi.

4    Rând pe rând de aici se strămută
În locaşul de Domnul zidit;
Înainte de zori ei salută
Alte zări cu'n Luceafăr dorit.

5    Tot se strânge mereu, neântreruptă,
O mulţime de robi sloboziţi;
Biruind în a lumii grea luptă,
Ei vor fi de Isus răsplătiţi.

6    Un semnal, şi'ntr-o clipă învie
Toţi ce'n Domnul au fost adormiţi,
Şi cu'n trup proslăvit pe vecie,
Cu cei vii înspre cer sunt răpiţi!
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