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CE-149 Al meu eşti,  Isuse!  (I)  
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Ps. 116:1 Adoniram J. GordonWilliam R. Featherston

 Al meu eşti, Isuse!

1    Al meu eşti, Isuse, ce mult Te iubesc!
A lumii plăcere eu n'o mai doresc.
Tu eşti Salvatorul şi Te preţuiesc
De-acum, o, Isuse, nespus Te iubesc!

2    Ca să mă răscumperi pe cruce-ai murit,
Şi spinii-a Ta frunte adânc au rănit.
Întâi m-ai iubit Tu, în veci Te slăvesc;
De-acum, o, Isuse, nespus Te iubesc!

3    În viaţă şi'n moarte, Isus, Te doresc;
Slăvesc al Tău Nume atât cât trăiesc.
Când umbrele morţii mă vor copleşi
Şi-atunci, o, Isuse, eu Te voi iubi!

4    În faţa măririi, la tronul de sus,
Uita-voi de jalea ce'n urmă-a apus,
Cununa de slavă smerit o primesc,
Şi vesel voi spune: Isuse, Te iubesc!

 Slăvit fii, Isuse!

1    Slăvit fii, Isuse! Tu eşti Domnul meu,
M-ajuţi Tu  în lume, când drumul e greu;
Ţi-aduc  astăzi mulţumire de tot ce mi-ai dat,
Iertat fiind, în pace sunt; fii, Doamne'n veci lăudat!

2    Purtat-ai pe cruce al meu greu păcat;
Prin jertfa Ta scumpă, eu azi sunt iertat,
Oricând cu recunoştinţă, vreau să Te slujesc
Şi-ntreagă voinţa mea pe veci să-Ţi dăruiesc.

3    Privind tot la Tine, mai mult Te iubesc,
Tăria credinţei în Tine-o găsesc,
O, cum voi putea vreodată a Îţi mulţumi,
Că pentru-al meu păcat primişi a Te jertfi. 

4    Pe veci în mărire, cu Tine  voi fi.
Privirea-Ţi cerească mă va'nvălui.
Iubirea de-acum atunci se va desăvârşi.
Alături de Tine fiind, mai mult Te voi iubi!
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Te iubesc Isuse, sunt pe veci al Tău

1    Te iubesc Isuse, sunt pe veci al Tău,
Căci prin jertfa sfântă m-ai scăpat de rău;
O,  ce bucurie, Tu mi-ai dăruit,
Te iubesc, Isuse, căci Tu m-ai iubit!

2    Te iubesc căci spinii fruntea Ţi-au rănit,
Ca să mă rescumperi pe cruce ai murit;
Te iubesc în viaţă'n moarte, Te iubesc!
Pentru Tine totul vreau, Doamne, să jertfesc.
    
3    Când sudoarea morţii mă-v-acoperi,
Şi mai mult, Isue, eu Te voi iubi;
Ale Tale braţe întinzând cu dor,
Să mă iei la Tine scump Mântuitor.

4    Când în faţa slavei tronului ceresc,
Eu cu Tine, Doamne, o să mă găsesc,
Al meu suflet fi-va veşnic fericit,
Căci pe Tine'n viaţă mult eu Te-am iubit!
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