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PDC363  Isus, Isus, Isus, Isus (I) 
(Ce scumpă mi-e prezenţa Ta!/   Simţuri sfinte) 

Ps. 73:25
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PDC-363  Isus, Isus, Isus, Isus

1    Isus, Isus, Isus, Isus!
Isus, scumpu-Ţi Nume
Îl cânt cu farmec de nespus,
Uitând de ce-i pe lume.

2    Isus, Isus, Isus, Isus!
Mi.e dor să vin la Tine,
Să Te slăvesc cu cei de sus,
Uitând chiar şi de mine.

3    Isus, Isus, Isus, Isus!
Lumină întrupată!
Cuvintele ce mi le-ai spus
În mine să străbată.

4    Isus, Isus, Isus, Isus!
Voinţa mea Te caută.
Doar Ţie vrând să-Ţi fiu supus,
Tu fă-mă fără pată.

5    Isus, Isus, Isus, Isus!
Cuvânt ce tot cuprinde!
Comoara Ta, ce mi-ai adus,
De lume mă desprinde.

6    Isus, Isus, Isus, Isus!
Tu viaţa vieţii mele!
Din Valea Plângerii m-ai dus
În cerul Tău cu stele.

7    Isus, Isus, Isus, Isus!
Al cerului meu Soare!
Măreţi luceferi mi-au apus,
Căci faţa Ta-mi răsare.

Allegretto

CE-372   Ce scumpă-mi e prezenţa Ta

1    Ce scumpă-mi e przenţa Ta,
Isuse drag şi bun,
Odihnî-mi dă iubirea Ta,
Când Ţie mă supun.

2    Furtuni, ispite de-at veni,
Mă-ncred în braţul Tău,
Tu singur mă vei izbăvi,
Cu mine eşti mereu.

3    În Ca sa Ta când mă închin,
Atâta pace am
Că simt prezenţa Ta deplin,
Ce minunat balsam!

4    Doar Tu eşti fericirea mea,
Isuse minunat,
Când faţa Ta o voi vedea
Cânta-voi ne-ncetat.

    B-550  Simţuri sfinte

1    Simţuri sfinte-mi umple pieptul
Doresc la Tine Doamne
Tu-mi vei odihni sufletul 
Tu-mi eşti mie de toate.

2    Vie orice rău asupra-mi 
Nu-mi va clinti inima,
Să pierd pe rând tot ce eu am,
O, Tu să-mi rămâi numai.

3    În casa Ta când eu mă rog,
Sifletul mi s-alină
Ştiind că mă văd ai Tăi ochi,
Asta-mi este odihnă.

4    Tu eşti a mea fericire,
Condu-mă, dar, Tu aşa,
Întru a Ta-mpărăţie 
Să văd slăvită faţa Ta.


