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PDC-049  Mai mult să Te iubesc

1    Mai mult să Te iubersc, Doamne, aş vrea,
Din inimă doresc a Te ruga. 

    Refren:
    Mai mult să Te iubesc, Mântuitorule!
    Să Te iubesc, să Te iubesc.

2    Nu-n Tine căutam scăparea mea; 
Azi însă mă îndrept       Spre milaTa.

3    Griji de vor apăsa şi crucea grea,
Cu Tine-a le purta,    E grija mea.

Elizabeth P. Prentiss
William H. Duoane

CE-142  Mai mult să Te iubesc

1    Mai mult să Te iubersc,  Doamne, aş vrea,
Din inimă doresc a mă-nchina. 

    Refren:
    Mai mult să Te iubesc,  Mântuitorule!
    Să Te iubesc, să Te iubesc.

2    În lume căutam scăparea mea;
Azi însă mă întorc spre milaTa.

3    Dureri şi crucea grea de.or apăsa
Cu Tine, Doamne-aş vrea  a le purta,

P-671  O, Doamne, sfânt Isus  (pentru binecuvântare)
  
1    O, Doamne, sfânt Isus Cel ce-ai iubit 
Copilaşi cei mici şi i-ai primit.
 Noi acum Te rugăm, Copilul Ţie-Ţi dăm,
Tu Doamne-l ia în paza Ta.

2    Când mare el va fi să poată da
Mărturia Ta în toată lumea,
Să n'aibă plăcerea decât în voia Ta 
Tu-i fii în gând ici pe pământ.
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Allegro


