

  

1.Cu

sostenuto


    

tot ce am Îți a par

  
țin I


    

su se, Dom nul meu prea

  
sfânt, În- - - - - -




5


    

fa ța Ta mă-n chin și-Ți

  
cânt Ca


    

ni mă nui pe-a cest pă

  
mânt. Căci- - - - - -
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da că as tăzi pa cea

  
Ta Se


    

la să pes te mi

  
ne, E- - - - - -




13


    

pen tru că-n iu bi rea

  
Ta Tu


    

m-ai a tras la Ti

   
ne.- - - - -

CCE-574 Cu tot ce am îți aparțin
Text și muzică Mariana Someșan

Ref

1  Cu tot ce am Îți aparțin
Isuse, Domnul meu preasfânt,
În fața Ta mă-nchin și-Ți cânt
Ca nimănui pe-acest pământ.
    Căci dacă astăzi pacea Ta 
    Se lasă peste mine,
    E pentru că-n iubirea Ta
    Tu m-ai atras la Tine.

2   Și dacă astăzi ochii mei 
Pot căuta privirea Ta,
E pentru că Te-ai îndurat
Și i-ai deschis cu mâna Ta.
    Din groapa morții Tu m-ai scos
    Și sufletul mi-ai izbăvit,
    Ai dat vieții mele rost
    Și tainic m-ai călăuzit.

3   Și dacă astăzi dorul meu
Se-nalță către cer arzând,
E pentru că în harul Tău
Tu m-ai aprins prin Duhul Sfânt.
    Și dacă astăzi gândul meu
    Se-ndreaptă către Tine,
    E pentru că din veșnicii
    Tu Te-ai gândit la mine.

4  Cu tot ce am Îți aparțin
Viața mea e doar a Ta.
Mi-e dor de casa mea din cer,
Isus, mi-e dor de fața Ta.
    Revarsă Duhul Tău cel Sfânt
    Și umple-mi iarâși inima,
    Mi-așa de dor, Isus ioubit,
    Să beau din nou din apa Ta.

5   Revarsă Duhul Tău cel Sfânt
Și-n flăcări să mă mistuiești,
Să-Ți pot sluji pe-acest pământ
Acolo unde Tu domnești.
    Să nu conteze viața mea,
    Ci voia Ta, o, Domnul meu,
    Ca pe Ilie și Enoh,
    Să mă ridici în cerul Tău.    
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