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 CCE278 Nimic, nimic eu nu vedeam 
Text și muzică:  Mariana Someșan

1    Nimic, nimic eu nu vedeam
Ți numai Tu miai dat lumină,
Să pot privi la crucea Ta,
Să văd iubirea Ta divină!

Refren:
O, cum săȚi mulțumesc, Isus
Și ceaș putea săȚi dau în schimb,
Când Tu ești Soarele divin,
Iar eu sunt praful de pe drum?

2    Nimic, nimic nam meritat
Și totuși Tu mai luat pe brațe,
Mai curățit și mai iertat
ȘI mă privești cu bunătate!

3   Nimic, nimic nam cunoscut
Și totuși, Tuai avut răbdare,
Să mă înveți prin Duhul Sfânt
Să merg biruitor pe cale!

4   Nimic, nimic eu nam avut,
Dar ce comori miai dat, Isuse,
Să fiu un Fiu e Împărat
Și sămi dai bucurii nespuse!

Refren   2:
O, cum săȚi mulțumesc, Isus
Mieatât de dor să Te privesc,
Mieatât de dor să Te ascult,
Mieatât de dor să Tentâlnesc!

Refren
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