
POEM “REVENIREA LUI ISUS” 

OCTOMBRIE 2016 

 

Cântare:VINE O ZI CAND VOM PLECA 

1. Vine o zi când vom pleca, spre Canaan ne-om întrepta, 
Da, vine-o zi, da, vine-o zi. 
O trâmbiță va răsuna, de pe pământ ne-om înălța, 
Noi vom zbura, da, vom zbura. 
 
R: Ce sărbătoare-atunci va fi 
Când Mirele-și va întâlni 
Mireasa Lui pe nori de slavă în văzduh 
Cu mintea nu poți a gândi 
Ce întâlnire-atunci va fi 
Vei fi acolo și tu sau nu vei fi. 
 
2. Tot universul va privi, fără de număr, galaxii 
Vor asculta, vor asculta 
Cântarea celor mântuiți, iertați prin har neprihănit 
De Mielul sfânt, de Mielul sfânt. 
 
3. Isus te cheamă-oricine ești, cu El în cer să locuiești 
Mireasa Lui, Mireasa Lui. 
Doar prin credință poți acum, să ai o viață și-un nou drum 
Cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. 
 
C: /: Să fii și tu acolo, nu lipsi ! :/ 
Nu lipsi ! 
 
 
 



1.Iata, semnele venirii bat in prag ca un mister, 

Caci se-apropie plecarea mantuitilor spre cer. 

 

2.Primul semn e Cartea Vietii- Biblia, Cuvantul Sfant. 

Vestea ei cand va ajunge sa strapunga-ntreg pamant, 

3.Un alt semn vestind sfarsitul dureros si plin de-amar: 

Vor fi mari deranjamente in sistemul planetar. 

 

4.Un alt semn, spunea Cel vesnic cu privire la sfarsit; 

Oamenii vor fi fatarnici cum nici nu s-a pomenit. 

 

5.Fratilor, luati aminte! Viata noastra-i trecatoare. 

Daca azi suntem aici, nu suntem la intamplare. 

6.Nu stim maine ce-o sa fie, nu stim timpul de-ndurare. 

Insa Cel ce-a spus ca vine striga astazi: DESTEPTARE! (toti) 

 

Cântare: NU MAI ESTE MULT 

1.Nu mai este mult 

Şi Isus va apărea pe nori; 

Nu mai este mult 

Şi-L vom întâmpina biruitori. 

R: Isus revine să ne ia le EL 

El este Mirele, Emanuel 

El ne va duce in eternul Rai 

Şi cu toţi vom cânta: „Aleluia!” 

2.Nu mai este mult 

Şi durerile se vor sfârşi 

Nu mai este mult 

Şi Isus Hristos va-mpărăţi. 

3.Nu mai este mult 

Când vom păşi pe mare de cristal 



Nu mai este mult 

Şi vom călca toţi pe aur curat. 

4.Nu mai este mult 

Dar pân-atunci trebuie să luptăm 

Nu mai este mult 

Cununa veşnică să o purtăm. 

 

7.Daca-ai sti ce-i vesnicia petrecuta cu Isus, 

De-ai vedea Ierusalimul cel din Patria de sus, 

8.N-ai mai sta deloc pe ganduri, n-ai mai sta pe la rascruci, 

Ci-ai porni inspre Golgota, zi de zi mereu sa urci! 

 

9.Ti-ai strivi pe nicovala EU-ul tau de fariseu 

Si te-ai prabusi-n tarana sa te-mpaci cu Dumnezeu! 

10.N-ar conta care-i paharul, n-ar conta chinul de-o clipa, 

N-ar conta ca spune lumea ca din tine faci risipa. 

 

11.Ci-ar conta sa stii atat: ca esti gata, pregatit.  

Orisicand veni-va Domnul sa poti fi si tu rapit! 

12.Vine vremea despartirii de hambarele de jos! 

Vine vremea sa raspundem de nadejdea in Hristos! 

 

13.Vine vremea cand cu lacrimi vei canta o melodie, 

Cand cu-adevarat trai-vei anii grei de pribegie... 

 

14.Azi e vremea cand se cere pregatire, pocainta! 

Vine vremea cand trairea va fi numai prin credinta. 

 

15.E aproape, foarte aproape, se termina asteptarea 

Si-ntr-o buna zi e bolta, rasuna-va desteptarea! 

 

 



16.Tu suflete ce-ai auzit si azi de-a Domnului venire 

Intreaba-te: “Esti pregatit?” 

 

Ai auzit ca vine Domnul si mult El nu va zabovi (un invatator) 

 

EL VINE, VINE IN MARIRE SI PE CEI SFINTI II VA RAPI 

GLORIFCAM VENIREA LUI, CANTAM CU TOTI MARANATA 

INTREGUL UNIVERS RASUNA: VINE DOMNUL (fetele) 

                                            SLAVA LUI! (baietii) 

TU ESTI GATA? 

 

Cântare: TOTU-I PREGATIT 

1. Totu-i pregătit /: în casa de sus :/ (x3) 

Totu-i pregătit în casa de sus, unde-s bucurii. 

 

2. Nu mai e păcat /: în casa de sus :/ (x3) 

Nu mai e păcat în casa de sus, unde-s bucurii. 

 

3. N-ai vrea tu să mergi /: în casa de sus? :/ (x3) 

N-ai vrea tu să mergi în casa de sus, unde-s bucurii. 

 

4. Calea e Isus /: spre casa de sus :/ (x3) 

Calea e Isus spre casa de sus unde-s bucurii. 

 

5. Ne vom întâlni /: în casa de sus? :/ (x3) 

Ne vom  întâlni în casa de sus? Unde-s bucurii. 

 

 

 

 

 


