

  


    

1.Nu mai lân gă Ti ne,

Andante

  
Doam ne,

    
Su fle tul îmi li

  
niș tesc.- - - - - - - -
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Tu ești pa cea mea, I

  
su se,

      
Tu ești tot cemi mai do




resc.   
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Tu ești pa cea mea, I

  
su se,

     
Tu ești tot cemi mai

  
do resc.   

CCE-523 Numai lângă Tine, Doamne
Text și muzică:  Mariana Someșan

1  Numai lângă Tine, Doamne, 
Sufletul îmi liniștesc.
    (:  Tu ești pacea mea, Isuse,
    Tu ești tot cemi mai doresc.  :)

2   Te-am căutat atâta vreme.
Inima îmi înseta.
    (: Nu știam că Tu ești viața
    Și că Tu mă poți ierta!  :)

3   Nu știam că ești izvorul
Orișicărei mângâieri.
    (:  Nu știam că Tu ești pâinea
    Ce sa coborât din cer.  :)

4   Dar când Ți-ai lăsat lumina
Peste ochii mei închiși.
    (:  Am venit plângând la cruce
    Șiam văzut că mai iubit.  :)

5   N-am știut că Tu dai viață,
Că ești ușa oilor,
    (: Insă Tu miai deschis poarta
    Șiam intrat, iubit Păstor!   :)

6   La izvoare de odihnă
Și la verzi pășuni m-ai dus,
    (:  Vreau să merg mereu cu Tine
    Domnul meu iubit, Isus!  :)

7   Fiindcă numai lângă Tine
Sufletul mi-e liniștit,
    (:  Tu ești pacea mea, Isuse,
    Tu ești tot ce miam dorit!  :)
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