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CCE-256  Oricâte valuri vor lovi
Text ți muzică: Mariana Someșan

1   Oricâte valuri vor lovi în barca mea, Isuse,
Nu vor putea de fața Ta departe a mă duce.
    (:  Oricâte doruri m-ar chema, eu mu mai pot a le urma,
    Că m-a robit iubirea Ta și vocea Ta cea dulce.   :)

2   Oricâte valuri vor bătea, să stingă-a mea lumină,
Mai mult mă va înconjura iubirea Ta divină.
    (:  Oricâți vrăjmași m-or blestema, mai blând voi binecuvânta,
    Că Tu-mi vei da puterea Ta și pacea Ta divină.  :)

3    Oricât de mulți vor încerca să mă oprească-n cale,
Tu vei da sufletului meu puteri, mai sus să zboare.
    (:  Cu cât mai mult Te voi privi, cu-atât mai mult Te voi iubi,
    Căci  chipul Tău ceresc, Isus, nu are-asemănare.    :)

4   Oricât de sus m-ai ridica spre marea Ta lumină,
Ajută-mi să nu pot uita că-s bulgăre de tină.
    (:  Ajută-mi să nu pot uita că m-ai primit prin mila Ta
    Și m-ai sfințit prin jertfa Ta curată și deplină.  :)

5    Oricâte căi mi s-ar ivi, să-mi fie bine-n lume,
Aș vrea să pot călca smerit  pe-a pașilor Tăi urme.
    (:  Să port în mine mila Ta, să port în ochi iubirea Ta
    Și focul Tău ceresc din ea să ardă peste lume.  :)
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