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CCE-525 Nimic sunt fără Tine, Doamne
Text și muzica:  Mariana Someșan

Ref

1  Nimic sunt fără Tine, Doamne,
Și văd mereu ce mare ești,
Cu cât e mai adâncă noaptea,
Cu-atât mai mult Tu strălucești.
    Cu cât mai mare e păcatul,
    Cu-atâta haru-i mai măreț,
    Când Tu, Isuse-ți întinzi brațul,
    Pe păcătoși să-i mântuiești.

2  Te-aud în susurul de ape
Și-n frunzele ce lin foșnesc,
Te văd în flori, și-n munți, și-n valuri,
O, Doamne, cât de mare ești!
    Dar vreau să-Ți simt mai mult iubirea        
    Și glasul sfânt să Ți-l aud,
    Căci Tu mi-ești, Doamne, fericirea,
    Ce-am căutat-o așa de mult.

3   Nimic din ce-i aici, în lume,
Nu mă mai poate împlini,
Căci Tu mi-ai pus în suflet sete
Și dorul după veșnicii.
    Nimic din tot ce mi-ar da lumea,
    Nu mă mai poate sătura,
    Căci am gustat din Tine, Doamne, 
    Ce mare-i bunătatea Ta!

4   Prin văi adânci și prin suspine
Mereu Tu mâna îmi întinzi,
Prin Duhul mă înalți la Tine
Și mă strămuți în slăvi de vis.
    Cu cât mai mare este lupta,
    C-atât mai mult Tu biruiești,
    Slăvit să fie al Tău nume,
    O, Doamne, cât de mare ești!
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