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CCE-413 Când știu că numai Tu dai pace
Text și muzică:  Mariana Someșan

1    Când știu că numai Tu dai pace
Și libertate și putere,
    (:  Cum să mă mai despart de Tine,
    Isus, iubirea vieții mele!   :)

2   Când știu că numai lângă Tine
Viața mea e împlinită,
    (: De ce să mai doresc vreo cinste 
    În lumea asta poleită?   :)

3   Când știu că m-ai iertat, Isus,
Când știu ce preț ai pus pe mine,
    (: Cum aș putea să mă întorc
    În lumea plină de ruine?  :)

4   Când știu că numai lângă Tine
Primesc alin și mângâiere,
    (:  De ce să mai alerg la oameni
    Când vine clipa de durere?  :) 

5    Când știu că-n cer ai pregătit
Un loc anume pentru mine,
    (:  Cum aș putea să nu Te laud
    Și să mă-nchin cu mulțumire!  :)

6   Când cea mai dulce mângâiere
Mi-o dă prezența Ta, Isuse, 
    (:  Cum aș putea să nu Te caut,
    Izvor de bucurii nespuse?  :)

7   Când știu că dincolo de nori
E numai cântec și lumină, 
    (: Cum aș putea să nu te-aștept,
    Isus, iubirea mea divină?  :)
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