

   

1.Pes te

ritenuto

     
tot aș vrea, I su se,

     
Să ves tesc a Ta iu

   
bi re, Pes te- - - - - - -




4

     
tot aș vrea, dar Du hul

     
U ne ori pe loc mă

   
ți ne Fiind că- - - - -


 

7

     
nu mai Tu, Stă pâ ne,

     
Ca re ești și sfânt și

   
ma re, Știi ce- - - - -


 

10

     
că mă ru ță-as cun să

     
E făp tu ra mâi nii

1.

   
Ta le. Fiind că

2.

  
Ta le.- - - - - - - - - - -

CCE-280 Peste tot aș vrea Isuse

Text și muzică:  Mariana Someșan

1   Peste tot aș vrea, Isuse,
Să vestesc a Ta iubire,
Peste tot aș vrea, dar Duhul
Uneori pe loc mă ține 
    (:   Fiindcă numai Tu, Stăpâne,
    Care ești și sfânt și mare, 
    Știi ce cămăruță-ascunsă 
    E făptura mâinii Tale.  :)

2   Eu la fiecare poartă
M-aș opri să bat, Isuse, 
Să le spun de jertfa sfântă,
De chemarea cea mai dulce.
    (:  Însă numai Tu,  Stăpâne
    Ce ești sfânt și-atotputernic,
    Tu ești Cel ce-alegi ființa
    Ce va fi în lume sfeșnic.
    

3   Eu pe fiecare rană
Alifie-aș vrea să pun
Și să-mprăștii, Doamne sfinte,
Din cerescul Tău parfum.
    (:  Însă numai Tu, Stăpâne,
    Care-ai fost în suferință,
    Știi că focul Tău nu arde,
    Ci ne crește în credință!  :)

4   Doamne, dă-mi înțelepciune,
Să lucrez cu ce mi-ai dat,
La porunca Ta divină,
Din comoara Ta să-mpart!
    (:  Nu lăsa să fac risipă
    Cu nimic din ce mi-ai dat,
    Nu lăsa să uit vreodată
    Că din mâna Ta le-am luat!  :)
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