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PDC-105  Nimic să nu fiu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pe Drumul Credinţei-1930 Nr. 157     
Repertoriu:  (PDC105-Orga-Nimic sa nu fiu)                                                PDC105/B.........../P..........     

1    Nimic să nu fiu. Nimica
Nu vreau să mai însemnez;
Isus numai ce-o să-mi zică,
Atât doară să urmez!        Fine 
Deci, lepădat vreau de mine, 
Aştept ca Stăpânu-mi ceresc,
Prin Duhul Său, El să mă'ndrume,
Ca voia-i supus să'mplinesc.   
                                  D.c. al Fine.

2    Nu eu, ci vreau El să fie
Al vieţii-mi îndrumător,
Eu, serv Lui, iar El, Domn mie,
Să-I supun tot, ascultător.    Fine
În fapte'n vorbe şi în toate
Doar El hotărască în tot,
Cum, unde şi când El socoate,
Atâta şi eu să socot.     
                                   D.c. al Fine.

3    Ferice cin' s-umileşte,
Deşi firii îi e greu;
Isus cu cât se măreşte,
Cu-atât mai ferice's eu.  Fine
Când El e totul în toate,
Izvoare de viaţă ţâşnesc;
Toţi credincioşii aduc roade,
Toţi fii pe Tatăl slăvesc.         
                             D.c. al Fine.

Moderato


