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CCE274 De când în harul Tău 
Text și muzică:  Mariana Someșan

1   De când în harul Tău, Isus,  Tu mai cuprins pe mine.
    (:  Deatâtea ori miai amintit   să mă încred în Tine!  :)

2   Mai învățat neîncetat  cu milă și răbdare,
    (: Șiadeseori mai ridicat  când am căzut pe cale.  :)

3   În sufletumi zdribit și frânt de propria mea vină
    (:  Tu mai lăsat să simt ades iertarea Ta divină.  :)

4   Mai întărit și miai lăsat lumină pe cărare,
    (:  Să pot statornic să rămân  când trec prin încercare!   :)

5   Dar când pe valuri am pășit, ca Petru altădată,
    (:  Credința nam știut so țin în Tine ancorată.  )

6   Și mam zbătut șiam plâns camar, fără să văd căn față,
    (:  O mână mierantinsăn har,  din valuri să mă scoată!  :)

t  Mai scos cu mâna Ta, și mai privit cu milă.    
    (: Nai spus nimic, dar miai  lăsat din pacea Ta divină.  :)

8   Nu pot decât săȚi mulțumesc și să Te rog Isuse,
    (: Să mă conduci prin Duhul Sfânt mereu, mereu la cruce.  :)

9   Să mă ajuți să înțeleg și să iubesc ca Tine, 
    (: Că nus decât o mică stea ce sa desprins din Tine!  :)


  Notată de Emil Onofrei  Din Volumul/Albumul III Îți mulțumesc Isuse  Nr 2        CCE274

 23  

Ref


