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Refren

1    E viu  al meu Mântuitor!
O ştiu şi veşnic Îl ador;
Cunună'n cer mi-a pregătit,
Prin care fi-voi  răsplătit.

    Refren:
    Şi lumea de mă va urâ,
    Rămân tot în credinţa mea,, 
    [: Că doar puţin aştept aici;
    Isus la El mă va chema  :]

2    E viu al meu Stăpân ceresc,
Prin învierea lui trăiesc;
Căci viaţă nouă El mi-a dat
Prin harul Său îmbelşugat.

George C Stebbins H.R. Merrill
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2    Pe El vreau să-L mărturisesc,
Şi'n harul lui mereu să cresc,
Cu-ai Săi iubiţi şi eu s'aştept
Pe  Domnul meu Cel bun şi drept.

3    Iubirea-I fiindcă preţuiesc,
Mereu de El îmi amintesc,
Căci El din ceruri a venit
Şi pentru mine-a suferit.

4    Căci iarăşi  va veni Isus,
Să mă răpească'n ceruri sus;
Voi sta'nainte-I strălucind,
Mărirea Lui în veci slăvind.  
    

Viu e al meu Mântuitor

1    Viu e al meu Mântuitor
O ştiu şi'n cer El mi-a gătit
Cununa ce mi-a împletit
Plata pentru răbdarea mea.

    Refren:
    Şi lumea de nu m-ar iubi
    Rămân tot în credinţa mea 
    [:  C-aştept numai puţin aici
    Până Isus mă va chema    :]

2    Despre Isus mărturisesc,
Numai prin El mă curăţesc
Şi ca să fiu chemat aştept
La Domnul meu cel bun şi drept.

3    Minunea lui eu o trăiesc
De ea mereu îmi amintesc
Isus din ceruri a venit
Şi pentru mine-a pătimit.

4    Că într-o zi va reveni
Ca să mă ia în cer cu El
Să stau 'nainte-I strălucind 
Şi cânt de laudă aducând.  
    

E viu  al meu Mântuitor

1    E viu  al meu Mântuitor
Şi Îl aştept nerăbdător;
Eu ştiu că'n cer mi-a pregătit
Cununa ce mi-a împletit.

    Refren:
    Deci ispitit oricât aş fi,
    Eu în Isus m-oi odihni, 
    [: Prin El mereu voi birui,
    Mereu la El de voi privi.  :]

3    E viu al meu iubit Păstor;
Şi glasul Său mângâietor
Mă'nviorează ne'ncetat 
Prin Duhul binecuvântat.

4    Ştiu că'ntr-o zi va reveni,
Şi'n cer la El mă va sui,
Cînd voi zbura pe-al slavei nor
La învierea sfinţilor.


