

  

1,Din

Maestoso

     
tot ce aș pri mi, din

     
tot ceaș în tâl ni, Din

     
tot ce aș do ri, I    
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su se, Nu

     
mai iu bi rea Ta îmi

     
um ple via ța mea Și    
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nu maiTumi dai bu cu

   


rii ne spu se. Tu

     
ești nă dej dea mea, ești  -   -
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iz bă vi rea mea, Tu

     
mi-ești lu mi nă sfân tă

    
pe că ra re, Din-- -- - - - -




13

     
tot ce mi-aș do ri, din

     
tot ce aș pri mi, Ni

     
mic nu poa te-a vea un

    
preț mai ma re,-- - - - -

CCE254 Din tot ce aș primi
Text și muzică: Mariana Someșan

Refren

1   Din tot ce aș primi, din tot ceaș întâlni,
Din tot ce aș dori, Isuse,
Numai iubirea Ta îmi umple viața mea
Și numai Tumi dai bucurii nespuse.

Refren:
Tu ești nădejdea mea, ești izbăvirea mea,
Tu mi-ești lumină sfântă pe cărare,
Din tot ce mi-aș dori, din tot ce aș primi,
Nimic nu poate-avea un preț mai mare,

2    Ai coborât din cer, iubit Emanuel,
Sămi dai din viața Ta viață,
Șimi spui căn drumul meu, în greul cel mai greu,
Vei porunci să fie dimineață!

3   Tu ești tăria mea, ești fericirea mea,
Ești tot ce graiul meu nu poate spune,
Tu ești scăparea mea, ești mântuirea mea, 
Ești soarele cen veci nu va apune.

4   Șiacum Teaștept Isus, să vii precum ai spus,
Dar tot mai lungămi pare așteptarea,
Mie dor, mie dor nespus și Te iubesc, Isus,
O, dămi puteri să pot saud strigarea!
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