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I.R. Sweney

Refren

2    Isus, al meu stăpân iubit,
Domneşte-acolo ca'mpărat;
De-ai Săi aleşi El e slăvit,
De oşti cereşti e'nconjurat.

3    Acolo nu-i nici plâns, nici chin,
Nici lacrimi, moarte, nici păcat.
Şi'n Tine harul cel divin
Un loc mi-a dat, ce minunat!

PDC-204  O, ţara mea, o, paradis

1    O, ţara mea, o, paradis,
Spre tine-alerg, luptând mereu.
Privirea ta, o dulce vis,
Îmi face-uşor drumul cel greu!

    Refren:
O, ţara mea! O, scump cămin!
Acolo totul e senin.
Cu Domnul meu curând voi fi,
Isus în rai mă va'nsoţi.

B-462  O, ţara mea, frumoasă eşti!

1    O, ţara mea, frumoasă eşti,
De multe ori te pomenesc
Până pe-acest pământ deşert,
Către tine călătoresc.

    Refren:
Ţară scumpă, o, când voi fi!
În lăuntrul tău cu totul ;
Când pe-al tău câmp, în veci cu flori,
M'or saluta din tot locul.

2    Domnul Isus al meu iubit,
Domneşte'n cer ca âmpărat!
Şi de oastea mântuită
În mărire e'nconjurat.

3    În tine nu-i val de lacrimi,
Nu-i moarte nici simţ dureros,
Doar pace şi bucurie,
Şi fericire din prisos. 

Andantino


