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CCE275  De nai fi fost, Isuse dulce
Text și muzică: Mariana Someșan

1   De nai fi fost, Isuse dulce,
Să mă conduci prin harul Tău,
Naș fi văzut în veci scăparea
Din lanțurile celui rău.
    De nar fi fost a Ta viață
    Jertfită sus, pe Golgota,
    Naș fi știut că pentru Tine
    Mai are preț viața mea!

2   De nai fi fost a Tandurare,
Aș fi rămas pe veci pierdut
Și naș fi cunoscut iubirea
Ce mântuire mia adus.
    De nar fi fost, a Ta poruncă,
    Furtuna grea nar fincetat,
    Dar Team văzut venind pe valuri
    Șiam înțeles că sunt salvat!

3   De nar fi fost, a Ta răbdare,
Să mă ridice când cădeam,
În fața Tatălui din ceruri
Să vin, eu nu mai îndrăzneam.
    Dar ai venit cu eazaȚi sfântă,
    Tu. soare venic fărăapus
    Și miai turnat balsam pe rană
    Spunândimi să privesc în sus!

4   De nar fi fost a Ta putere,
Să mă susținăn orice ceas,
De nu mai fi ascuns în Tine,
Pe calea Ta naș fi rămas.
    Dar ai vegheat cu dor, Isuse
    Șiaș vrea mereu săȚi mulțumesc,
    Că și în vremea viitoare,
    Tu vei lucra cum nu gândesc.   
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