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Ref

1   Ce pot, Isus, săȚi dăruiesc
Mergând pea Ta cărare,
Tumi dai în fiecare zi
Și har și îndurare.
    (:  Ce pot Isus săȚi dăruiesc
    Eu, floarea cea sădită,
    Mă plec adânc și Te slăvesc
    Și vreau parfum să răspândesc. :)

2  Ce pot, Isus, săȚi dăruiesc
Mergând pea Ta cărare,
Tumi dai în fiecare zi
Și pace și iertare.
    (:  Ce pot Isus săȚi dăruiesc
    Eu, frageda mlădiță,
    Mă plec adânc și Te slăvesc 
    Și vreau cu Tine să rodesc.   :)

3   Ce pot, Isus, săȚi dăruiesc
Mergând pea Ta cărare,
Tumi dai în fiecare zi
Putere și răbdare.
    (:  Ce pot Isus săȚi dăruiesc
    Eu, vasul cel de tină,
    Mă plec adânc și Te slăvesc
    Și vreau mereu săȚi mulțumesc.  :)

4  ȘiȚi mulțumesc că mă iubești
Mai mult ca orișicine,
Mireasma Ta mio dăruiești
Și ești mereu cu mine.
    (:  Dar vreau sămi dai dragostea Ta 
    Să pot iubi ca Tine,
    Șiaratămi, Doamne, slava Ta
    Să cred mai mult în Tine.  :)

5   Îți mulțumesc că mai salvat
Și miai iertat păcatul,
Cu Duhul Sfânt mai botezat
Și miai umplut iar vasul.
    (:  Dar vreau și focul Tău, Isus,
    Să cadă peste mine,
    SăȚi fiu în toate mai supus
    Și să lucrez cu Tine.  :)
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